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INLEIDING 

 

 

Studies naar de houding van Belgen tegenover vreemdelingen bestrijken een ruim 

onderzoeksveld. De vroegste peiling werd in 1973 in Vlaanderen georganiseerd door het 

Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën (Dooghe en Vanderleyden, 1974). Hieruit 

werd geconcludeerd dat de grootste groep Vlamingen (44,5%) tegen immigratie was en 

dat vooroordelen welig tierden onder de bevolking. Verder bleek dat naarmate de 

geografische en culturele afstand tegenover een bepaalde groep toeneemt men minder 

sympathie zal hebben voor deze groep. Sindsdien zijn er in de loop van de jaren ’70 en 

’80 nog een vijftal andere peilingen over attitudes tegenover migranten uitgevoerd door 

verschillende opdrachtgevers. De Baets (1989) bundelt al de bekomen resultaten in een 

overzichtsartikel en concludeert hieruit dat het gevoel van vertrouwen in mediterrane 

volkeren lichtjes toeneemt over de periode tussen 1973 en 1988. Toch geven Belgen, in 

vergelijking met het Europese gemiddelde, blijk van weinig verdraagzaamheid en 

bengelen zij zelfs vaak aan de staart van het Europees peloton (De Baets, 1989).  

 

In 1990 werd met “Onbekend of onbemind” (Billiet, Carton en Huys, 1990a) het 

startschot gegeven voor meer systematisch onderzoek naar attitudevorming tegenover 

vreemdelingen. Op deze studie werden tal van vervolgonderzoeken gepubliceerd, vooral 

door het Interuniversitair Steunpunt Politieke Opinieonderzoek (ISPO). Aan deze 

onderzoekstraditie is een apart hoofdstuk gewijd. Ook de impulsen die de opmars van 

het extreem-rechtse Vlaams Blok, met zijn duidelijke verwijzingen naar het 

migrantenvraagstuk, heeft gegeven aan deze literatuur, mag in deze context niet 

uitgevlakt worden. Dit fenomeen vertaalde zich in een toegenomen wetenschappelijke 

belangstelling voor het kiezerskorps van de partij. Er werd onder andere bevonden dat 

het migrantenthema en etnocentrisme zeer sterk samenhangen met het stemmen voor 

extreem rechts (Maddens, 1993, 1998; Scheepers, e.a. 1995; Billiet en De Witte, 2001; 

Coffé e.a., 2002).  

 

Niet enkel op Vlaams en nationaal niveau werd aandacht besteed aan de problematiek, 

ook op Europese schaal werden er diverse peilingen georganiseerd. We kunnen hier 

verwijzen naar de European Values Surveys (EVS), die begonnen in 1981 (zie bvb 

Kerkhofs en Rezsohazy, 1984) en later kwamen daar de World Values Surveys bij (WVS; 

zie bvb Inglehart, 2003). Ook in deze bevragingen werd, zij het meestal vrij summier, de 

tolerantie tegenover vreemdelingen belicht. Verder worden er aan de hand van de 

halfjaarlijks uitgevoerde Eurobarometers regelmatig rapporten gepubliceerd over 

discriminatie (zie bvb Brika, e.a. 1997; Marsh en Sahin-Dikmen, 2002, 2003) en ook 

 7



meer specifiek over houdingen ten aanzien van minderheden in verschillende landen en 

de determinanten hiervan (Thalhammer e.a., 2001). Uit dit laatste rapport kwam naar 

voor dat België hoort bij die groep Europese landen die de aanwezigheid van 

minderheden het meest ziet als een bedreiging voor de veiligheid en zich ook tot de 

groep mag rekenen die het minst van mening is dat diversiteit in ras, cultuur en 

godsdienst bijdraagt aan de rijkdom van een samenleving. Tenslotte is er de vrij recent 

tot stand gekomen European Social Survey (ESS) die door academici wordt gedreven, 

maar tevens sterk gericht is op Europees beleid. Men wil hierin tweejaarlijks peilen naar 

de houding van de Europeanen ten aanzien van enkele actuele onderwerpen, waaronder 

ook het migratie- en asielthema (Billiet en Meireman, 2004). Uit de eerste bevraging 

bleek dat de Belgische bevolking met betrekking tot de variabele ‘toelaten van 

vreemdelingen’ zich in de Europese middenmoot situeert. Zij staan niet over de ganse 

lijn weigerachtig tegenover de toelating. Belgen staan tot op zekere hoogte open voor de 

aanwezigheid van mensen uit arme landen, als het er niet te veel zijn. Bovendien zien zij 

niet alleen de nefaste gevolgen van migratie. Billiet en Meireman (2004) pleiten er dan 

ook voor om in de beeldvorming en in de informatie de nodige nuances te maken. 

 

 

Bij de Belgische vreemdelingen zelf werden hun sociopolitieke houdingen (Swyngedouw 

e.a., 1999a), integratiegerelateerde attitudes (Surkyn, 2000; Lesthaeghe e.a., 2000)  en 

identiteitsbeleving (Foblets e.a., 2003) reeds onderzocht. Specifieke studies over de 

attitude van vreemdelingen ten opzichte van autochtone Belgen daarentegen zijn 

nauwelijks te vinden. Deze lacune in het wetenschappelijke discours dient, zeker in het 

licht van de actuele context, opgevuld te worden. De aanslagen van 11 september 2001 

brachten volgens een recent onderzoek van Pieters (2003) een verscherping met zich 

mee van reeds bestaande tendensen. Haar respondenten van Turkse en Marokkaanse 

origine stelden dat het ‘anti-moslimisme’ een extra legitimatie kreeg door de 

terreurdaden en dat het taboe rond het uiten van vooroordelen over moslims gedeeltelijk 

is opgeheven. Vermoedelijk zullen de “War against terrorism” en de recente 

gebeurtenissen in Irak deze tendensen niet bepaald verminderd hebben. Het is dus van 

groot belang dat mythe en realiteit onderscheiden worden. Ongefundeerde 

attitudevorming en angst (in beide groepen) zijn immers bedreigingen voor de 

leefbaarheid van een samenleving. Duidelijkheid over de attitudes van alle groepen 

tegenover elkaar en over de achterliggende mechanismen en oorzaken hiervan, zijn 

tevens noodzakelijk voor het voeren van een degelijk beleid. Deze studie wil een steentje 

bijdragen aan deze opdracht door op zoek te gaan naar de attitude van allochtonen ten 

opzichte van Belgen. Dit zal gebeuren tegen de achtergrond van de sociale 
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identiteitstheorie, geformuleerd in de sociale psychologie, met speciale aandacht voor de 

factor ‘discriminatie’.  

 

Om deze doelstelling tot een goed einde te brengen werd als volgt te werk gegaan: 

Het eerste deel zal de zoektocht naar de verenging van de algemene onderzoeksvraag 

grotendeels reflecteren en situeert op deze manier ook het onderzoek en de 

probleemstelling. Een eerste stap is de vernauwing van de onderzoekspopulatie. 

‘Vreemdelingen’ of ‘allochtonen’ zijn immers zeer brede categorieën, die te heterogeen 

zijn in de context van deze studie. Daarna worden de objectieve condities van het 

samenleven van de gekozen groep allochtonen en Belgen bestudeerd. Zo wordt meteen 

duidelijk in welk soort verhouding beide groepen zich bevinden en wat de situatie is 

waarin ze zich een beeld van elkaar moeten vormen. Vervolgens wordt een bondig 

overzicht geboden van de verworven inzichten en gebruikte theorieën in het onderzoek 

ter verklaring van etnocentrisme bij Belgen. Hieruit destilleer ik één aspect dat belangrijk 

is in de leefwereld van allochtonen en relevant voor hun attitudevorming ten aanzien van 

Belgen. Dit aspect wordt daarna binnen een bepaald theoretisch kader geplaatst en 

dieper uitgewerkt, om hier uiteindelijk een aantal veronderstellingen en hypothesen uit af 

te leiden.  

 

In het tweede deel komt het onderzoek zelf aan bod. Eerst zet ik de gevolgde 

methodologie uiteen, met aandacht voor de mogelijkheden en de beperkingen van de 

gekozen methode. Om de transparantie te bevorderen, bespreek ik vervolgens het 

verloop van elke fase in het onderzoek. Daarna worden aan de hand van de theoretische 

en methodologische bagage de resultaten weergegeven. Tenslotte volgt het besluit met 

een korte samenvatting van de resultaten en met een bespreking van de beperkingen 

van het onderzoek. 
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1. De onderzoekspopulatie: Turken in Gent 

 

Uit het onderzoek van Billiet, Carton en Huys (1990a, p51/2) waarin de houding van de 

autochtone Belgische bevolking ten opzichte van vreemdelingen werd bestudeerd, bleek 

dat Vlamingen onder deze ‘vreemdelingen’ vrijwel steeds personen uit moslimlanden, 

vooral Marokkanen en Turken, verstonden. In Wallonië is dit eveneens het geval, maar 

wordt de term ook geassocieerd met Zuid-Europeanen. Ook ‘migranten’ refereert 

voornamelijk aan Turken en Marokkanen (Snauwaert e.a., 1999, p133). In 

vervolgonderzoeken werden ‘vreemdelingen’ dan ook meestal aangeduid door naar deze 

specifieke groepen te verwijzen (De Witte, 1999, p2). Bovendien zijn Turken en 

Marokkanen ook dikwijls gelijktijdig onderwerp van onderzoek (bvb in Lesthaeghe (ed.), 

2000a en in Swyngedouw e.a. (eds.), 1999a). Om louter pragmatische redenen is een 

eerste inperking van mijn onderzoeksvraag de focus op de Turkse en Marokkaanse 

populaties in België.  

 

Ondanks de vele studies waarin beide groepen samen worden onderzocht, mogen Turken 

en Marokkanen zeker niet zomaar gelijkgeschakeld worden. Er zijn bijvoorbeeld 

belangrijke verschillen in gemeenschapsvorming (Lesthaeghe, 2000b). Er was al een 

verschil in de initiële migratiemotivatie: Turken zagen hun migratie vooral als een 

tijdelijk familieproject, terwijl Marokkanen minder de intentie hadden tot returnmigratie. 

Turken behielden een sterkere band met het thuisland en hun familieleden migreerden 

later vaker in het licht van een familiehereniging. Ook nu nog rekruteren de Turken meer 

importechtgenoten dan de Marokkanen, hebben zij meer eigendommen in Turkije, lezen 

ze minder Belgische kranten of magazines, zijn ze minder op de hoogte van de Belgische 

actualiteit en hebben ze een minder goede kennis van de taal (Lesthaeghe, 2000b). 

Brusselse Turken zijn ook minder goed op de hoogte van de politieke instellingen in 

België dan Brusselse Marokkanen (Deschouwer, 1999), maar ze zijn beter georganiseerd 

(Phalet en Swyngedouw, 1999).  

 

Dit alles wordt gereflecteerd in verschillende patronen van gemeenschapsconstructie, die 

begon met de familiehereniging in de jaren ’70. De Turkse gemeenschap leeft 

voornamelijk in de zogenaamde ‘transplanted communities’, deze hebben elk een link 

met een bepaalde streek in Turkije. De gemeenschappen zijn klein, homogeen en 

verspreid over België. Dit is veel minder het geval bij de Marokkanen, zij leven vooral in 

drie stedelijke agglomeraties en de gemeenschappen zijn veel heterogener met 

betrekking tot streek van herkomst, taal, socio-economische status, opleiding en 

religieuze oriëntatie (Lesthaeghe, 2000b). Het gevolg hiervan is dat er minder 

normatieve consensus is bij Marokkanen en dat zij meer individuele waarden 
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onderschrijven. Dit wordt ook bevestigd door een recent onderzoek van Djait (2003). Zij 

heeft een veel grotere diversiteit aan opinies en opvattingen waargenomen bij 

Maghrebijnse respondenten dan bij Turkse jongeren. Maghrebijnen zijn gemiddeld 

minder georiënteerd op hun etnische cultuur en op het land van herkomst dan Turken. 

Dit bevestigt het gegeven van de transplanted communities.  

 

Deze waaier van verschillen in acht nemend, lijkt het mij wenselijk om slechts een van 

beide populaties te bestuderen. Om de praktische reden dat in het Gentse, waar het 

onderzoek plaatsheeft, 13.277 Turken en slechts 2.545 Marokkanen leven (Stad Gent, 

cijfers op 01/01/2003), heb ik ervoor geopteerd om mij exclusief op Turken te focussen. 

Personen van Turkse herkomst (ongeacht hun nationaliteit) maken 46,65% uit van alle 

etnisch culturele minderheden in Gent. Het begrip ‘Turken’ zal hier niet verwijzen naar 

personen met de Turkse nationaliteit, wel naar mensen van Turkse origine. 

 

 

In het volgende deel wordt kort geschetst hoe de situatie van deze groep eruitziet. Ik 

volg hierin Tajfel (1978a) die hierover het volgende zegt:  

 

The study of the relations between social groups within any society must first take into 
account the ‘objective’ conditions of their co-existence. (…) But as John Rex (1970) 
wrote in his book on race relations, these objective conditions are always associated 
with widespread ‘subjective definitions’, stereotypes and belief systems (Tajfel, 1978a, 
p3). 

 

Deze objectieve condities vormen samen de situatie waarin men zich een beeld vormt 

van ‘de ander’. Daarom is het wel belangrijk om er even bij stil te staan. Ook De Rycke 

e.a. (1999, p117) veronderstellen dat verschillende zaken met betrekking tot 

beeldvorming samenhangen met de historische en actuele groepspositie van 

meerderheids- en minderheidsgroepen in de sociale structuur. 
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2. De objectieve condities: de situatie van Turken in België 

 

De objectieve condities van samenleven kunnen zeer uitgebreid besproken worden en 

beslaan heel veel verschillende dimensies. Maar dit onderwerp vormt niet de 

hoofddoelstelling van dit werk, daarom zal het hier beperkt worden tot het kort 

bespreken van de historische achtergrond, de socio-economische situatie van de Turken 

en een aantal culturele verschillen.  

 

 

 

2.1 Historische achtergrond 

 

De Turkse migratie naar België is niet op één moment te situeren. Er onderscheiden zich 

verschillende golven in de tijd, met elk hun specifieke redenen. Over het algemeen 

worden drie periodes erkend: 

 

Het merendeel van de migratie van Turkije en Marokko naar België begon in de vroege 

jaren zestig. Initieel werd er tussen Duitsland en Turkije een wervingsverdrag afgesloten, 

waarbij het de Duitse bedrijven werd toegestaan in Turkije hun werknemers te zoeken. 

Deze gastarbeiders werden noodzakelijk geacht voor de boomende Duitse economie en 

het daardoor ontstane arbeidstekort (Reniers, 2000). Ook voor Turkije bracht de 

emigratie voordelen, zo werd de druk op de Turkse arbeidsmarkt verlicht en werden er 

nieuwe impulsen gegeven aan de lokale economie door middel van ‘remittances’ 

(Lievens, 2000). Dit Duits model werd onder andere door België overgenomen. 

Aanvankelijk was het de bedoeling dat deze gastarbeiders slechts tijdelijk in het gastland 

verbleven. Na afloop van hun contract werden de Turken verondersteld terug te keren en 

te worden vervangen door een nieuwe groep. Het ging vooral om jonge mannen waarvan 

bijna 75% getrouwd was tijdens hun migratieperiode, voor de Turken was het sturen van 

een gastarbeider dan ook een project van het gehele huishouden (Reniers, 2000). Ze 

werden vooral in volgende sectoren tewerkgesteld: in de mijn- en metaalindustrie, de 

bouwsector en in de dienstensector (Lesthaeghe, 2000b). Martens en Denolf (1991) 

argumenteren dat de mijnnijverheid een sector is met een bij uitstek arbeidsintensieve 

productiearbeid. Migranten in deze sector zijn in die zin goedkoop, omdat ze bereid zijn 

in de meest ongunstige arbeidsomstandigheden te werken. Het werd hen structureel 

onmogelijk gemaakt door te groeien naar de meer gekwalificeerde functies van de 

mijnarbeid, omdat in dat geval geen geschikte reserve-arbeidskrachten beschikbaar 

meer zouden zijn voor dit soort arbeid. Het is dus duidelijk dat zij, socio-economisch 

gezien, een slechte ‘startpositie’ hebben gehad in de Belgische maatschappij. 
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De tweede migratieperiode liep van het midden tot het einde van de jaren ’70. Veel 

Turken wilden hun werk in West-Europa niet verliezen. Daarenboven ging de 

economische situatie sterk achteruit, waardoor de overheid haar migratiebeleid 

verstrengde. De migranten reageerden hierop door hun tijdelijke vestiging om te zetten 

in een permanente. Doordat zoveel gastarbeiders gehuwd waren, migreerden hun 

achtergebleven familieleden ook naar België (Reniers, 2000). In de tweede golf werd 

familiehereniging hierdoor de belangrijkste motivatie voor migratie. 

 

De laatste periode begint in de jaren ’80. Turken migreren vanaf dan vooral in de context 

van een huwelijk, wat de enige overgebleven legale optie is voor immigratie. Het aantal 

migranten is niet zo hoog als in de vorige periodes, maar toch nog substantieel (Lievens, 

2000). Ook vandaag nog blijkt deze migratiemotivatie relevant. In België is er volgens 

een studie van Lievens (2000) immers recent een zeer grote en stijgende voorkeur bij 

Turkse vrouwen, niet bij de mannen, voor een ‘importpartner’ uit het herkomstland. De 

keuze voor een importpartner is gesitueerd langs een traditionaliteit – modernisme as. 

Het zijn vooral de Turkse mannen met de minst moderne kenmerken, in termen van 

huwelijksleeftijd en scholingsgraad, die voor een partner uit het herkomstland opteren. 

Voor Turkse vrouwen geldt net het omgekeerde. Lievens concludeert hieruit dat de keuze 

van een Turkse man voor een importpartner gemotiveerd wordt door traditionaliteit, 

waar deze huwelijkskeuze bij vrouwen eerder een indicatie is voor het volgen van de 

eigen agenda.  

 

 

 

2.2 Socio-economische situatie 

 

Na dit beknopt historische overzicht, gaan we na hoe het zit met de huidige socio-

economische situatie van Turken in België. Neels en Stoop (2000) hebben dit onderzocht 

voor mannen tussen 18 en 29 jaar. De onderzoekers bevonden dat Belgen een hoger 

opleidingsniveau hadden dan Turken: 40,2% van de Turkse mannen had hoger secundair 

onderwijs of een hogere opleiding genoten, tegenover 61,7% van de Belgen. Als we 

kijken naar de ruwe cijfers kunnen we vaststellen dat het werkloosheidsniveau van 

Turken 3,5 keer zo hoog is als dat van Belgen. Bovendien is er ook een 

oververtegenwoordiging van deze bevolkingsgroepen in de categorie van de 

ongeschoolde arbeid, een proportioneel heel kleine vertegenwoordiging in de hogere 

beroepen en een praktisch volledige afwezigheid in de topniveaus. Hierbij komt nog dat 

diegenen die tewerkgesteld zijn in de beroepen zonder handarbeid, voornamelijk 
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routineopdrachten moeten vervullen. We kunnen dus wel stellen dat Turken zich in een 

slechtere socio-economische positie bevinden dan Belgen.  

 

Neels en Stoop (2000) gaan vervolgens na of deze lagere beroepsstatus enkel te wijten 

is aan de vereiste kwalificaties voor hogere statusberoepen. De zogenaamde 

deficietthese werd nagegaan: is het zo dat de Turken en Marokkanen in die beroepen 

terechtkomen met een lagere status, omdat ze lager opgeleid zijn dan de gemiddelde 

Belg? Er werd rekening gehouden met verschillen in vestigingspatronen en 

leeftijdssamenstelling. Deze these krijgt geen volledige bevestiging. Gegeven gelijke 

kansen als de Belgen zouden we Turken vooral in de geschoolde arbeid verwachten. Dit 

is veel minder het geval dan dat zou moeten op basis van de deficietthese. Er werd 

bijvoorbeeld berekend dat de waargenomen werkloosheidsniveaus 2,47 keer zo hoog zijn 

als degene verwacht op basis van leeftijd, opleiding en woonplaats. De gegevens leveren 

dus maar een beperkt bewijs voor de deficietthese: er spelen andere factoren mee dan 

het lager opleidingsniveau van Turken. Dewelke dan precies? Het zou ons in het kader 

van dit onderzoek te ver leiden om deze vraag uitgebreid te beantwoorden, daarom 

worden slechts kort een aantal mogelijke redenen aangehaald. 

 

Om te beginnen hebben zij, zoals reeds aangehaald een ‘slechte start’ gehad in België. 

Ze waren, zoals Martens en Denolf (1991) het verwoordden, ‘goedkope’ arbeidskrachten 

die bereid waren in slechte omstandigheden te werken en wie het structureel onmogelijk 

werd gemaakt door te groeien. Zij hadden na de sluiting van de mijnen de meeste 

moeilijkheden in het vinden van een nieuwe arbeidsplaats. Na de mijnsluiting zijn ook 

sporen van discriminatie terug te vinden bij de wedertewerkstelling van Turkse ex-

mijnwerkers (Martens en Denolf, 1991. Zij hebben het specifiek over Limburg). 

  

Zo komen we meteen bij een tweede belangrijke factor: discriminatie. De International 

Labour Organisation heeft experimenten gedaan in België, deze waren gericht op het 

vaststellen van discriminatie ten opzichte van etnische minderheden in het vinden van 

werk. De deelnemers aan het experiment moesten solliciteren voor een baan en hadden 

allemaal hetzelfde profiel, met uitzondering van hun etnische origine. In Antwerpen werd 

een discriminatieniveau van 39,2% vastgesteld, in Luik was dat 27,0% en in Brussel 

34,1%. Discriminatie werd ook frequenter als de job (visueel) contact met klanten 

omvatte. Deze experimenten zijn van groot belang, omdat ze een causale band aantonen 

tussen discriminatie en de onderprestaties van minderheden (Smeesters e.a., 2000).  

 

De culturele verklaring is zeer populair, ze stelt dat etnische verschillen in socio-

economische prestatie bepaald worden door groepsverschillen in culturele kenmerken 

 15



zoals normen, waarden, overtuigingen, attitudes, gewoontes en gebruiken die geleerd 

worden in de familie en de gemeenschap (Yang, 2000). Zo wordt bijvoorbeeld vaak 

beweerd dat migrantenjongeren een geringere prestatiemotivatie hebben dan hun 

autochtone leeftijdsgenoten en dat dit aan de basis ligt van hun slechtere socio-

economische positie. Karen Phalet (1991) is tot de conclusie gekomen dat er een reële 

verbeteringswens was bij Turkse migrantenouders en hun kinderen, zodat 

prestatiegerichtheid werd aangemoedigd samen met groepsgerichtheid. Nochtans liep er 

een duidelijke sociale en culturele breuklijn tussen Turkse migrantengemeenschappen en 

de Belgische samenleving die prestatiegerichtheid ontmoedigt. 

  

Verder speelt ook de factor sociaal kapitaal, zoals Bourdieu de term gebruikt, een rol. Zo 

bleek uit een Nederlands onderzoek van Veenman (1996) dat een gebrek aan 

hulpbronnen mee verantwoordelijk was voor de oververtegenwoordiging van etnische 

minderheden in de werkloosheid. Ze hadden maar een beperkte kennis van de 

Nederlandse arbeidsmarkt en de informatie die geleverd werd via netwerken was veel 

beperkter dan bij hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Djait (2003) heeft aangetoond dat 

de school, zeker voor meisjes, een belangrijke ontmoetingsplaats kan zijn voor Turken en 

Belgen. In dit licht is een toename van concentratiescholen negatief te beoordelen (De 

Rycke en Swyngedouw, 1997. Zij hebben een toename vastgesteld in een aantal 

Brusselse gemeenten). 

 

Het immigrantargument tenslotte stelt dat de tijd die een groep heeft gespendeerd in het 

gastland een kritische factor is in het verklaren van socio-economische variaties tussen 

etnische groepen. Als men er nog maar kort verblijft, is het moeilijker voor de 

immigranten om een hoge socio-economische positie in te nemen. Na een aantal 

generaties zal dit gemakkelijker zijn (Yang, 2000). In de context van deze theorie is het 

interessant om te kijken of de tweede generatie het inderdaad beter doet dan de eerste. 

Uit het onderzoek van Neels en Stoop (2000) blijkt dat de Turkse intermediaire en 

tweede generaties inderdaad hogere beroepen uitoefenen dan de eerste generatie. Dit 

effect verloopt indirect via opleidingsniveau. 

 

 

Uit dit overzicht kunnen we opmaken dat de Turkse populatie er socio-economisch gezien 

gemiddeld minder goed voor staat dan de rest van de bevolking. Dit is gedeeltelijk te 

verklaren door de historische context, maar ook andere factoren spelen een rol. Het 

immigrantargument laat een positieve noot toe. Uiteraard zijn er ook nog andere 

dimensies die de ‘objectieve condities’ bepalen. Zo zijn er een aantal culturele factoren, 

waar ik nu kort op in zal gaan.  

 16



2.3 Culturele factoren 

 

In de lijn van de bevindingen van Djait (2003) en van het idee van de transplanted 

communities (Lesthaeghe, 2000b), vinden ook Phalet e.a. (1999) een grotere normatieve 

consensus onder de Turken dan onder de Marokkanen in Brussel. Een kleine meerderheid 

van de Turken kiest voor cultuurbehoud met openheid voor cultuurcontact. Een 

eenzijdige keuze tussen de etnische of de Belgische culturele levensvorm blijkt dus een 

vals dilemma te zijn. In de privé-sfeer kiest 40,5% voor cultuurbehoud, zonder 

cultuurcontact, in de publieke sfeer is dat maar 18,2%. Dit cultuurbehoud is echter geen 

weg terug naar verloren culturele tradities, het is daarentegen een nieuwe vorm van 

‘etnische assemblage’ als antwoord op culturele verkavelingen in het gastland. In feite is 

het dus ook een vorm van cultuurcontact. Verder lijken de migranten bijna unaniem te 

kiezen voor interculturele samenwerking om hun sociale kansen te verbeteren. Ook zijn 

het typische waardepluralisten: ze zijn culturele collectivisten in hun waardering voor 

conformiteit, veiligheid en traditie, maar ze staan eveneens open voor individuele 

autonomie en prestatiewaarden. Er is een generationele trend naar individualisering.  

 

Kavadias (1999) onderzocht dan weer het utilitair individualisme onder de Brusselse 

migranten. Hij ondervond dat Turken en Marokkanen over het algemeen een lagere 

houding van individualisme hebben dan de vergelijkingsgroep (laaggeschoolde, Brusselse 

Belgen). Bij de migranten lijkt dit op een andere wijze te zijn gestructureerd dan bij 

autochtonen. Bij deze laatste zou utilitair individualisme te verbinden zijn met een 

rechtse oriëntering. Bij migranten blijkt het eerder de tegenhanger te zijn van het 

traditioneel islamitisch vertoog in deze context. 

 

Aangaande de islam is het misschien belangrijk om even in te gaan op de verdeling van 

de geloofspraktijken van de Turken. Lesthaeghe en Neels (2000) onderscheidden drie 

islambewegingen in België: mainstream (‘diyanet’), fundamentalisme (‘milli görüs’ en 

‘türk-islam federasyon’) en secularisatie. 68% Van de Turken behoort tot de mainstream, 

10% is fundamentalistisch en 11,4% van hen is geseculariseerd. Vooral de tweede 

generatie behoort tot de laatste twee stromingen.  

 

Aangaande hun politieke positie in vergelijking met (laaggeschoolde) Belgen vonden 

Swyngedouw e.a. (1999b) dat Turken en Brusselse Belgen gelijkaardige onderscheiden 

maken tussen economische, politieke en ethische standpunten. Ze situeren zich dus 

binnen een vergelijkbare subjectieve, ideologische ruimte. Hieruit besluiten de auteurs 

dat er een feitelijke integratie is in de politieke cultuur van het gastland. Verder zijn 
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Turken progressiever dan laaggeschoolde autochtonen op de sociaal-economische 

dimensie, maar ze zijn conservatiever op de politiek-ethische dimensie.  

 

Tenslotte wil ik nog even stilstaan bij de taal. Het taalgebruik van Turken varieert 

naargelang de sociale setting. Zowel uit een onderzoek van Ackaert en Deschouwer als 

uit dat van Van de Craen (beide 1999) blijkt dat migranten uit Brussel in de familiale 

setting vrijwel steeds hun moedertaal spreken (dus niet het Nederlands of Frans). In een 

sociale situatie buiten het gezinsverband is men iets sneller geneigd Frans te spreken. 

Een kleine 80% denkt of rekent in het Turks. Wat de taalvaardigheid betreft begrijpt en 

spreekt bijna iedereen Turks en meer dan 80% leest en schrijft het (Van de Craen, 

1999). Verder is iets meer dan 1/4 tweetalig, terwijl ongeveer 2/3 eentalig is (Ackaert en 

Deschouwer, 1999).  

 

Samenvattend kan worden gesteld dat cultuurbehoud en cultuurcontact in de meeste 

gevallen worden gecombineerd. In dezelfde lijn loopt de bevinding dat de migranten 

echte waardepluralisten zijn: het zijn culturele collectivisten, die tevens openstaan voor 

individuele autonomie en prestatiewaarden. Ze hebben wel een lagere houding van 

utilitair individualisme dan laaggeschoolde, Brusselse Belgen. Verder behoort de grote 

meerderheid van de Turkse populatie tot de mainstream islam. De onderzochte 

migranten situeren zich binnen een vergelijkbare subjectieve, ideologische ruimte als de 

vergelijkingsgroep, waaruit kan worden geconcludeerd dat er een integratie is in de 

politieke cultuur van België. Turken zijn progressiever dan laaggeschoolde autochtonen 

op de sociaal-economische dimensie, conservatiever op de politiek-ethische dimensie. 

Het taalgebruik tenslotte varieert naargelang de sociale setting. Bij familie wordt 

overwegend Turks gesproken, in een sociale setting meer Frans. Men mag niet vergeten 

dat het merendeel van de studies plaatshad in Brussel, de cijfers moeten dus slechts als 

richtinggevend gezien worden.   
 

Met dit overzicht heb ik de ‘objectieve’ positie van Turken en Belgen tegenover elkaar in 

grote lijnen geschetst. Zoals Tajfel (1978a, p3) meent, hangen deze objectieve condities 

altijd samen met wijdverspreide ‘subjectieve definities’, stereotypes en geloofssystemen. 

Vanaf nu zullen we ons dan ook bezighouden met hoe beide groepen tegenover elkaar 

staan. 
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3. Attitudevorming bij Belgen 

 

Dit hoofdstuk zal een algemeen overzicht schetsen van het onderzoek dat in Vlaanderen 

uitgevoerd is inzake de attitudevorming van Belgen tegenover vreemdelingen na de 

publicatie van “Onbekend of onbemind” (Billiet, Carton en Huys, 1990a). Uit deze 

literatuur zal ik vervolgens één relevante determinant destilleren, dewelke ik zal 

gebruiken om de houding van Turken ten opzichte van autochtone Belgen te bestuderen.  

 

 

 

3.1 De houding 

 

Zoals reeds gezegd, gaan deze studies vaak over de houding tegenover ‘vreemdelingen’. 

Bij deze term denkt de gemiddelde Belg vooral aan ‘Marokkanen’ en ‘Turken’ (Billiet, 

1990a, p51/2; Snauwaert e.a., 1999, p133). Deze twee categorieën werden vaak ook 

expliciet gebruikt in onderzoek. Uit een recent artikel van Meuleman en Billiet (2003) 

blijkt dat er bitter weinig verschil bestaat tussen attitudes tegenover ‘oude’ migranten 

(mediterrane gastarbeiders en hun families) en attitudes tegenover asielzoekers. De 

onderzoekers stellen dat de twee houdingen bepaald worden door één achterliggende 

attitude, namelijk de attitude tegenover etnische minderheden in het algemeen, of door 

het zogenaamde ‘diffuus etnocentrisme’. Hoewel de houding van Vlamingen ten opzichte 

van Oost-Europese immigranten wel kan onderscheiden worden van die van ‘oude’ 

migranten, liggen dezelfde achtergrondkenmerken en waardeoriëntaties aan de basis van 

deze attitudes. Ook hier kan dus gesproken worden van een diffuse houding. (Meuleman 

en Billiet, 2003). Dus hoewel het in het volgende overzicht overwegend gaat over Turken 

en Marokkanen, zijn de determinanten zeer waarschijnlijk ook relevant voor de houding 

tegenover andere migranten.  

 

Systematisch onderzoek naar de houding van de Belgische bevolking ten opzichte van 

vreemdelingen was tot aan het einde van de jaren tachtig eerder schaars. Het boek 

“Onbekend of onbemind?”, dat Billiet, Carton en Huys in 1990(a) publiceerden, kan als 

het startpunt van een meer systematische wetenschappelijke onderzoekstraditie worden 

beschouwd. Uit die studie kwam het beeld naar voor van een ruime verspreiding van 

negatieve opvattingen, beelden, gevoelens en houdingen van de Belgen tegenover 

vreemdelingen. Zo stoort bijvoorbeeld 71% van de Vlamingen zich aan de gewoonten en 

gebruiken van vreemdelingen (p73). Deze negatieve gevoelens hadden veelal te maken 

met concrete ervaringen, met vrees voor het onbekende, met hardnekkig levende 

misverstanden en vooroordelen. Voor een groot deel van de Belgen zijn de migranten uit 
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de moslimlanden, vooral Turkije en Marokko, geen welkome gasten.  Ze worden meestal 

wel aanvaard, maar niet gewenst. Voor de meeste Belgen is het echter geen probleem 

waar ze dagelijks van wakker liggen. Bijzonder weinig respondenten vermelden spontaan 

‘de vreemdelingen’ als probleem. Verder bleek uit dit onderzoek dat de contacten die er 

zijn met vreemdelingen overwegend van op afstand blijven en dat meer dan 40% van de 

Vlamingen en Brusselaars Noord-Afrikanen of Turken niet als vriend of buur wensen. 

Deze negatieve gevoelens gaan bij een groot deel van de Brusselaars (48%) en de 

inwoners van Borgerhout en Genk (38%) samen met negatieve ervaringen in het 

verleden. Deze zijn minder verspreid in Wallonië en Vlaanderen. Maar er zijn ook 

positieve ervaringen zoals behulpzaamheid, vriendelijkheid, spontaniteit, vriendschap en 

gastvrijheid. De vaststelling werd gemaakt dat de negatieve ervaringen worden 

toegeschreven aan de brede etnische groep, terwijl de positieve ervaringen zeer 

geïndividualiseerd worden (Billiet e.a., 1990a).  

 

Wanneer gevraagd wordt naar de gewoonten en gebruiken die Belgen storend vinden bij 

migranten, valt eerst en vooral op dat relatief meer Belgen zich storen, dan dat zij 

waardering opbrengen. De storende gewoonten hebben te maken met de godsdienst, 

met het zich onvoldoende aanpassen, met de kledij, de geslotenheid in eigen groep, 

lawaai en brutaliteit, bendevorming, vandalisme, criminaliteit, onverdraagzaamheid, 

gebrek aan hygiëne en niet in het minste aan de houding tegenover vrouwen. De 

waardering heeft vooral te maken met de traditie en godsdienstigheid, met de 

groepssolidariteit, de familieband, de vriendelijkheid, de gastvrijheid en de eet- en 

drinkgewoonten. Verder is er vooral in Nederlandstalig België een grote vraag naar 

aanpassing betreffende de taal. Ook wat de kledij (van de vrouw) aangaat, is er een 

ruime meerderheid voor aanpassing. Naast deze vraag blijft er echter ruimte open voor 

‘het behoud van de culturele eigenheid’ (Billiet e.a., 1990a).  

 
Naast deze beschrijving van de houding van de Belgen, hebben de onderzoekers ook 

bestudeerd wat de determinanten zijn van een negatieve attitude. Volgende verklarende 

variabelen werden onderzocht: anomie, leeftijd, opleiding, geslacht, contact, inkomen, 

status en kerkpraktijk. De negatieve houdingen zijn meer te vinden bij de sterk politiek 

machtelozen, de maatschappelijk anomischen, de ouderen, de lagergeschoolden, de 

vrouwen, de lagere inkomens en statuscategorieën en de groep die zichzelf katholiek 

noemt maar niet of nauwelijks praktiserend is. De groep met een negatieve houding 

neemt toe, naargelang men zegt met veel immigranten in de buurt te wonen. Deze factor 

is in samenspel met andere factoren. De buurt speelt vooral een rol in relatie met 

leeftijd, met name bij ouderen die meer concrete moeilijkheden ondervinden. Ook met 

machteloosheid is er een gelijkaardig interactie-effect. De subjectieve factor anomie is 

belangrijker dan het objectieve gebrek aan welstand. In het verlengde daarvan is 
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gebleken dat  een negatieve houding beduidend meer voorkomt bij mensen die zich 

onrechtvaardig behandeld voelen, onzeker zijn met betrekking tot hun job of niet 

arbeidsactief zijn. Niet zozeer het niveau blijkt een rol te spelen, maar wel de aard van 

het genoten onderwijs, met name een al of niet algemene vorming. Deze vorming met 

onder meer aandacht voor geschiedenis, literatuur en cultuur richt de aandacht op 

andere samenlevingsvormen en leidt tot een sterker besef van maatschappelijke 

oorzaken en gevolgen. Dit zou kunnen betekenen dat persoonlijke tegenslagen of 

maatschappelijke crisissituaties minder vlug toegeschreven worden aan bepaalde 

bevolkingsgroepen. Daarnaast mag men niet vergeten dat het sociaal en cultureel milieu 

waaruit men afkomstig is, nog altijd blijft spelen bij het kiezen van een bepaald 

opleidingsniveau (Billiet e.a., 1990a).  

Nadien is deze analyse door dezelfde auteurs gerepliceerd met behulp van een logistische 

regressie, in plaats van de multivariate analyse die in de oorspronkelijke studie werd 

gebruikt. De twee verschillende technieken leverden dezelfde resultaten op (Billiet e.a., 

1990b).  
 

Maar de vraag stelt zich natuurlijk of deze resultaten vandaag nog wel kloppen, beide 

onderzoeken zijn immers reeds veertien jaar oud. Verscheidene ISPO-onderzoeken zijn 

dit nagegaan voor de periode tussen 1991 en 1999 (Billiet, 1993; Billiet en Loosveldt, 

1998; Coffé e.a. 2002). In het meest recente werd een significante, lichte daling 

waargenomen in de gemiddelden van een aantal items die verwijzen naar een negatieve 

houding tegenover allochtonen. De mate van etnocentrisme is bij de oudste generatie 

sterker gedaald dan bij de jongste, zodat er in 1999 geen significant onderscheid meer 

kan worden gemaakt inzake attitude tussen de generaties. De ouderen ervaren de 

aanwezigheid van migranten wel meer als een bedreiging. De hoger opgeleiden kennen 

doorheen het decennium een daling inzake etnocentrisme. Voor personen met een 

diploma van lager secundair onderwijs ging deze daling pas van start in 1995. Bij de 

laagst opgeleiden blijft het peil stabiel (Coffé e.a., 2002).  

 

Er zijn nog een aantal andere vervolgonderzoeken gepubliceerd. Deze hebben zich 

voornamelijk gericht op de determinanten die een rol spelen bij de houding tegenover 

migranten en minder op de houding zelf. Een uitzondering hierop vormt de studie van 

Billiet en de Witte (1991), zij onderzochten of er diverse types onderscheiden kunnen 

worden in de houding tegenover migranten. Dit werd bevestigd. Zij konden onder andere 

een onderscheid maken tussen ‘volksverbondenen’, etnocentrische personen en racisten. 

Later werden hier andere termen op geplakt (in De Witte, 1999). Met ‘alledaags racisme’ 

wordt dan de ideologisch minst onderbouwde variant bedoeld. Centraal hierbij staat het 

idee dat vreemdelingen er te afwijkende gewoonten op na houden op cultureel vlak, of 
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de bevolking concurrentie aandoen op economisch vlak. ‘Biologisch racisme’ staat voor 

de ideologisch meer onderbouwde versie en verwijst naar het geloof in de erfelijke 

ongelijkheid tussen rassen, waarbij het ‘blanke ras’ op biologische gronde als superieur 

wordt beschouwd. De Witte en Billiet zijn in twee gepresenteerde papers (1990 en 1993) 

nagegaan of deze drie houdingen op elkaar voortbouwen, zodat er types kunnen worden 

onderscheiden. Dit bleek inderdaad het geval te zijn: een positieve houding ten opzichte 

van de eigen groep blijkt daarbij een noodzakelijke (maar onvoldoende) voorwaarde voor 

het ontwikkelen van alledaags racisme. Biologisch racisme bouwt dan weer voort op het 

alledaags racisme (in de Witte, 1999).  

 

 

 

3.2 De determinanten 

 

In dit deel komen de onderzoeken aan bod die de determinanten van de houding van 

Belgen verder hebben uitgespit of nieuwe onafhankelijke variabelen hebben gezocht. 

 

In de oorspronkelijke studie van Billiet e.a. (1990a) vond men een positief verband 

tussen een negatieve attitude en de groep die zichzelf katholiek noemt maar niet of 

nauwelijks praktiserend is. In een onderzoek uit ’95 onderzocht Billiet kerkbetrokkenheid 

en utilitair individualisme. ‘Utilitair individualisme’ werd, in navolging van Bellah, als volgt 

gedefinieerd: het ongelimiteerd streven naar persoonlijke belangen en succes, zonder 

veel rekening te houden met anderen. ‘Kerkbetrokkenheid’, is de frequentie van het 

kerkbezoek van de katholieken. Zoals verwacht had utilitair individualisme een negatief 

effect op etnocentrisme (zie ook Billiet, 1993; Billiet en Loosveldt, 1998). 

Kerkbetrokkenheid had een klein maar significant, direct, negatief effect op een 

negatieve attitude tegenover out-groups. Dit bevestigt het resultaat uit 1990. Dit effect 

werd sterker wanneer men ook de indirecte effecten via utilitair individualisme en 

machteloosheid in rekening nam. In de discussie achteraf verklaart de auteur het effect 

van het aanhangen van het christelijke geloof door de humanistische waarden van ‘socio-

culturele christelijkheid’. Dit verwijst naar waarden van solidariteit, naastenliefde en 

sociale rechtvaardigheid, dewelke benadrukt zijn in de legitimaties en de collectieve 

identiteit van de katholieke sociale organisaties sinds de late jaren zestig (Billiet, 1995).  

Een andere studie die het effect van socio-culturele christelijkheid is nagegaan, is deze 

van Billiet, De Witte en Waege (1999). De onderzoekspopulatie betrof leden van de 

christelijke arbeidersbeweging. Het viel op dat in deze populatie de mate van kerkelijke 

betrokkenheid geen netto effect had op de houding tegenover migranten. Dit kan volgens 

de onderzoekers te wijten zijn aan het feit dat ook andere kenmerken gemeten zijn die 
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met kerkelijkheid samenhangen. Zo blijkt dat integratie binnen het georganiseerd 

katholicisme belangrijker is voor een positieve houding dan de frequentie van kerkbezoek 

(Billiet e.a., 1999).  

Een ander onderzoek uit 1999 dat eveneens de rol van het christelijk geloof nagaat, doet 

dit in een comparatieve analyse van Vlaanderen en Nederland. Er werd gewerkt met een 

christelijke geloof-schaal en een maat van kerkbetrokkenheid, die deze keer werd 

gemeten door de frequentie van het kerkbezoek, religieuze betrokkenheid en participatie 

in speciale kerkelijke activiteiten. Deze studie vond in Vlaanderen géén relatie tussen 

kerkbetrokkenheid en etnische vooroordelen. Christelijk geloof daarentegen is positief 

gecorreleerd. Het is echter geen directe relatie, maar gaat langs sociaal en cultureel 

lokalisme, autoritarisme en anomie (de twee eerste variabelen zullen later worden nader 

worden verklaard) (Eisinga e.a., 1999). 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat het vermeende effect van kerkelijkheid/christelijk 

geloof zeer afhankelijk is van de definiëring en operationalisatie van deze begrippen en 

van de context. Zodoende moet er zeer omzichtig mee omgesprongen worden.  

 

Dan zijn er ook nog studies die het effect van variabelen nagaan die niet werden 

onderzocht in “Onbekend of onbemind?”, zoals nationalisme, autoritarisme, cultureel en 

sociaal lokalisme. Door Maddens, Billiet en Beerten (2000) werd de invloed van 

nationalisme op de houding tegenover vreemdelingen nagegaan in België, en dit zowel in 

Vlaanderen als in Wallonië. Zij conceptualiseerden ‘nationale identiteit’ als de keuze die 

men moet maken tussen Belg-zijn of Waal/Vlaming-zijn. Zij kwamen tot de vaststelling 

dat Vlaamse xenofoben de Vlaamse nationaliteit kozen, terwijl Waalse xenofoben de 

Belgische nationaliteit kozen. Dit wordt verklaard door de sociale representatie van de 

(sub)nationale identiteit. In Vlaanderen staat de keuze voor de Belgische nationaliteit 

voor de keuze tegen xenofobie en tegen het kleingeestige nationalisme. Dit staat in 

scherp contrast met de keuze voor de Vlaamse identiteit, dewelke staat voor de 

bescherming van de Vlaamse culturele erfenis en dus een defensieve attitude aanneemt 

tegenover andere culturen. In Wallonië is dit net andersom. Een Waalse identiteit wordt 

geassocieerd met een emancipatie van de Waalse regio en regionale autonomie is nodig 

om hun socio-economische belangen te verdedigen in de Belgische staat. Zij 

benadrukken de open en niet-racistische aard van hun cultuur. Extreem-rechts in 

Wallonië vertoont aversie tegenover deze Waalse identiteit en benadrukt eerder het 

etnisch Belgisch nationalisme (Maddens e.a., 2000). Deze zogenaamde ‘sociale 

representatie hypothese’ werd nogmaals getest in een studie van dezelfde auteurs met 

recentere data en met een meer gesofisticeerde statistische techniek, de hypothese werd 

opnieuw bevestigd (Maddens e.a., 2003).  
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In verschillende onderzoeken worden determinanten als autoritarisme, cultureel 

lokalisme en sociaal lokalisme aangewend. Ik zal deze concepten wat verduidelijken aan 

de hand van een studie van Billiet, Eisinga en Scheepers (1992) die opinies over ‘eigen’ 

en ‘ander’ volk onderzochten in Nederland en Vlaanderen. ‘Autoritarisme’ wordt gezien 

als een persoonlijkheidskenmerk, het klassieke concept komt van Adorno e.a. (1950) en 

verwijst naar een cluster van negen subsyndromen, waarvan conventionalisme, 

autoritaire submissie en autoritaire agressie als cruciaal mogen worden beschouwd. De 

twee laatste subsyndromen zouden verantwoordelijk zijn voor de neiging van autoritaire 

mensen om zich sterk sociaal te identificeren met de eigen groep alsook om zich sociaal 

te contra-identificeren met andere sociale of etnische groepen. De concepten ‘cultureel’ 

en ‘sociaal lokalisme’ werden gespecificeerd door Lehman. Het eerste wijst op de 

oriëntatie op de lokale gemeenschap in het algemeen, terwijl de tweede refereert aan de 

gerichtheid op de specifieke lokale gemeenschap, in casu de buurt waarin men woont. Ze 

worden beide verondersteld aanleiding te geven tot een sociale identificatie met de 

nationale in-group en tegelijkertijd tot sociale contra-identificatie met andere sociale 

groepen. De hypothesen met betrekking tot al deze variabelen werden bevestigd, 

behalve deze over het sociaal lokalisme, hiermee werd geen verband gevonden. Een 

negatieve houding wordt dus niet direct gevoed door (on)tevredenheid met de directe 

woonomgeving (Billiet e.a., 1992).  

 

In hun onderzoek uitten Jacobs, Abts, Phalet en Swyngedouw (2001) een belangrijke 

kritiek op het anomieconcept dat in veel van de voorgaande studies gebruikt werd:  

 

Anomie dreigt een te flexibel, allesomvattende en diffuse allemansvriend, een catch-all 
concept, te zijn waar eenieder hetzijne kan in herkennen (Jacobs e.a., 2001, p109).  

 

 
Ook Waege (1997) had reeds eerder een soortgelijke kritiek op het gebruik van het 

anomieconcept in de sociale wetenschappen geuit. Jacobs e.a. besluiten uit hun 

onderzoek dat er niet perse nood is aan zeer algemene complexe concepten als 

interveniërende fenomenen ter verklaring van etnocentrisme. Om verder te komen in het 

verklaren van etnocentrisme lijkt het hen noodzakelijk om ruimte te creëren voor meer 

herkenbare enkelvoudige concepten, waarvan de onderlinge band theoretisch 

gespecificeerd wordt. Deelaspecten van of aspecten aanleunend bij deze globale effecten 

– contacten met vrienden of familie, locus of control, maatschappelijke discriminatie, 

economische onzekerheid,… – blijken samen maar toch als op zichzelf staande 

fenomenen een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren tot de verklaring van 

etnocentrisme. Het begrip van wat dit werkelijk betekent, stijgt duidelijk uit boven 

diffuse begrippen als ‘sociaal kapitaal’ of ‘anomie’ (Jacobs e.a., 2001). Op deze kritiek zal 
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ik later uitgebreider terugkomen. Uit hun onderzoek kwamen volgende resultaten naar 

voor: lidmaatschap van meerdere verenigingen leidt, in tegenstelling tot de gangbare 

opvattingen, niet tot positievere gevoelens ten aanzien van minderheden. Inbedding in 

de buurt en betrokkenheid op de politiek al evenmin. Etnocentrisme is duidelijk geen lage 

klasse fenomeen (meer), aangezien werkzoekend of niet en laag of hoog inkomen niet 

relevant blijken. Gevoelens van in de steek gelaten te worden door de overheid en 

gevoelens van maatschappelijke discriminatie daarentegen versterken significant de 

negatieve houding. Hetzelfde kan gezegd worden over in de toekomst verwachte 

economische onzekerheid. Beide effecten gelden bovendien onder controle van 

belangrijke achtergrondkenmerken (Jacobs e.a., 2001). 

 

In het volgende hoofdstuk zal ik, de zopas geformuleerde kritiek in acht nemende, een 

relevant concept wat meer in de diepte uitwerken. Daarop zal dan het hele verdere 

onderzoek worden gefocust. 
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4. Theoretische omkadering van de probleemstelling 

 

Ik heb me op het vorige hoofdstuk gebaseerd om een goede determinant te vinden voor 

de houding van Turken tegenover Belgen. Ook het hoofdstuk over de objectieve condities 

is hier zeer relevant, hieruit kan immers worden afgeleid wat belangrijke factoren zijn in 

de leefwereld van Turken. Deze twee zaken in acht nemend leek het het beste om voor 

het concept ‘anomie’ te kiezen. Waarom precies wordt in 4.1 uitgebreider toegelicht. In 

de volgende delen zal ik dan het een en ander theoretisch uitwerken om uiteindelijk te 

komen tot een aantal testbare hypothesen voor dit onderzoek. 

 

 

 

4.1 Waarom anomie (niet)? 

 

Allereerst bleek anomie een van de belangrijkste verklarende variabelen te zijn in de 

literatuur die zonet werd besproken (zie bvb Billiet e.a. 1990a en b, 1992, 1998, 1999). 

Deze term werd niet gebruikt in de oorspronkelijke betekenis van Durkheim, maar wel in 

die van Srole (1956) als een situatie van sociale desoriëntatie, morele deregulatie en 

gebrekkige identificatie. Srole onderscheidde in zijn operationalisatie vijf componenten. 

(1) politieke machteloosheid, het gevoel dat leiders geen rekening houden met de noden 

van de bevolking; (2) maatschappelijke machteloosheid, de perceptie van de 

maatschappij als onvoorspelbaar en ordeloos; (3) de ervaring van sociaal-economische 

achteruitgang; (4) verlies van zinvolheid in het leven; (5) sociaal isolement of het gevoel 

niet (meer) ondersteund te worden door sociale netwerken (in Billiet 1993, p 154). Deze 

componenten werden vaak niet allemaal gebruikt of niet op dezelfde wijze 

geoperationaliseerd in de verschillende onderzoeken (Jacobs e.a., 2001). Bovendien 

stelde Waege (1997, p29/30) vast dat er een discrepantie bestond tussen het niveau van 

het theoretisch concept ‘anomie’ en het meetniveau ervan in surveyonderzoeken. Verder 

klaagde hij aan dat er weinig aandacht werd besteed aan de validiteit van de gemeten 

concepten: men gaat terug op een ‘oude’ theorie, maar zoekt geen aansluiting met het 

hedendaags theoretisch debat. Het is ook een te ruim begrip waarmee een zeer grote 

range van gevoelens van maatschappelijke ontevredenheid wordt gemeten.  

 

In dit onderzoek zal het anomieconcept als dusdanig dan ook niet gebruikt worden. Ik 

ben daarentegen op zoek gegaan naar een eenvoudigere, eenduidigere variabele die wel 

in dezelfde lijn ligt en hopelijk dus ook een belangrijke verklarende variabele is. Jacobs 

e.a. (2001) hebben in hun studie gebruik gemaakt van een viertal componenten die deel 

uit maken van het achterliggend construct ‘subjectieve ervaring van uitsluiting’, deze 
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term werd gebruikt ‘ter vervanging’ van het te vage anomieconcept. De componenten 

bleken empirisch en theoretisch van elkaar te onderscheiden. Een ervan was 

‘maatschappelijke discriminatie’. Dit verwees naar de perceptie van feitelijke of 

vermeende differentiële groepsbehandeling (p 115, 116). Het had een significant effect 

op een negatieve instelling ten opzichte van migranten. Ik zal nagaan of dit omgekeerd 

ook het geval is: heeft de ervaring van discriminatie bij Turken ook een negatief effect op 

hun houding tegenover Belgen? 

  

Een van de andere redenen waarom ik voor discriminatie als verklarende factor heb 

gekozen, is omdat het zeer relevant is in de leefwereld van Turken. Zo hebben we 

bijvoorbeeld reeds gezien dat het aangehaald wordt als (partiële) verklaring van de 

socio-economische achterstand van deze groep en is er ook aangetoond dat er effectief 

discriminatie bestaat tegenover etnische minderheden in België (Smeesters e.a. 2000). 

Verder bleek dat er toch een vrij ruime verspreiding was van negatieve gevoelens 

tegenover allochtonen (Billiet e.a. 1990 a en b, 1998 en Billiet, 1993; Thalhammer e.a., 

2001). Zonder er uitgebreid op in te gaan, kan toch aangenomen worden dat deze 

houding zich kan omzetten in discriminerende handelingen. Bovendien blijkt dat de 

Turken zelf meer discriminatie ervaren dan laaggeschoolde Belgen in het Brusselse (De 

Rycke e.a., 1999). Het zal dan ook een grotere rol spelen in hun leefwereld. Ik wil hier 

nagaan of het ook belangrijk is in de vorming van de houding tegenover autochtone 

Belgen. 

  

In het volgende deel zal ik het theoretisch kader uiteenzetten waarbinnen ik de band 

tussen discriminatie en attitudevorming van naderbij zal onderzoeken. Daarom is het 

belangrijk de term ‘discriminatie’ even te verduidelijken. Ik zal het hier opvatten als: de 

actieve of gedragsmatige uiting van racisme, het is erop gericht om leden van een 

bepaalde groep toegang tot schaarse en gewaardeerde goederen te ontzeggen 

(Cashmore, 1994, p273).  
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4.2 De sociale identiteitstheorie en discriminatie 

 

In een Nederlandse studie (Eisinga en Scheepers, 1989, p4/5) over etnocentrisme werd 

het anomieconcept gelinkt aan de sociale identiteitstheorie van Tajfel en Turner uit de 

sociale psychologie. Ook in Belgische onderzoeken werd de dichte band tussen beide 

theorieën erkend (bvb. in Billiet en Loosveldt, 1998; Meuleman en Billiet, 2003). In dit 

deel zal ik het verband verduidelijken dat er is tussen de sociale identiteitstheorie, 

discriminatie en attitudevorming. Eerst zal ik de sociale identiteitstheorie bespreken, wat 

daarna de basis zal vormen voor de centrale hypothese. 

 

Hoewel Tajfel een pionier was van de cognitieve benadering van stereotypering, hamert 

hij er tevens op dat deze moet aangevuld worden met een sociale zienswijze op het hele 

proces (Hogg en Abrams, 1999; Tajfel, 1981, 1982). Dit komt enerzijds tot uiting in zijn 

nadruk op de ‘objectieve condities’ waarin intergroepsgedrag moet gesteld worden (cfr 

hoofdstuk 2), zoals de historische antecedenten en de huidige positie van de betrokken 

groepen. En anderzijds door de centraliteit van het concept ‘sociale identiteit’, waar ik 

later op zal terugkomen. Zijn kritiek op de sociale psychologie tot dan toe is niet dat deze 

individuele of interindividuele processen bestudeert, maar wel dat ze enkel deze 

processen in acht neemt. Zo schrijft hij bijvoorbeeld: 

 

(…) the conviction that the study of social stereotypes by social psychologists is a 
travesty of our reality unless the term ‘social’ is taken seriously at the fulcrum of our 
work on the subject (Tajfel, 1981, p4). 

 

De sociale psychologie moet ook collectief gedrag en de directe effecten van de plaats 

van individuen in het sociaal systeem bestuderen (Tajfel, 1981, 1982). De grens tussen 

sociologie en sociale psychologie wordt hier dus wel erg dun. Over interactie van het 

individu met anderen zegt hij het volgende:  

 

(…) individuals deal with individuals, [but] they are not necessarily dealing with each 
other as individuals; quite often they behave primarily as members of well defined and 
clearly distinct social categories (Tajfel, 1978b, p27). 

 

We hebben te maken met een in-group/out-group-benadering, de nadruk ligt op de 

groepen waar het individu niet (de out-groups), of juist wel toe behoort (de in-groups) 

(Thienpont, 1999). De theorie van Tajfel wil een verklaring geven voor het in-group/out-

groupgedrag en hiermee gerelateerde fenomenen. Attitudevorming is hier zeker een van. 

In wat nu volgt wordt zijn theorie verder geëxpliciteerd. 
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Hoe komt om te beginnen al dat mensen in groepen worden ingedeeld? Essentieel 

hiervoor is het proces ‘sociale categorisatie’. Categorisatie wordt in de psychologie gezien 

als een mechanisme om de omgeving te systematiseren en te simplificeren. Sociale 

categorisatie dient om de sociale omgeving te ordenen op een manier die betekenisvol is 

voor het individu. Het is het proces dat sociale objecten of gebeurtenissen samenbrengt 

in groepen, dewelke parallel lopen met de daden, intenties en geloofssystemen van een 

individu (Tajfel, 1981, p254). Het helpt om de causale verbanden in de sociale ruimte te 

structureren en is op deze manier ook een gids voor het handelen (Tajfel, 1978b, p61). 

Dit cognitieve proces vormt de basis voor de sociale identiteitstheorie.  

 

Hiermee is nog niet gezegd hóe personen worden ingedeeld in die sociale categorieën. 

Dit wordt duidelijker wanneer we Tajfels definitie van een ‘groep’ van naderbij bekijken. 

Hij definieert dit begrip op basis van interne en externe criteria (Tajfel, 1982, p2). De 

externe criteria zijn de  benamingen die van buitenaf worden geplakt op een groep, het is 

de consensus buiten de groep dat de groep bestaat. Tajfel doet wat aan de Franse 

structuralisten denken wanneer hij stelt dat geen enkele groep een eiland is: een sociale 

groep kan enkel bestaan omdat ze is ingebed in een sociaal systeem, samengesteld uit 

allerlei andere groepen (Tajfel, 1978a, p6; 1978b, p66). De betekenis ontstaat dus ook 

enkel door de groep in relatie te zien met andere groepen, verschillen te percipiëren en 

hier een waardeoordeel op te kleven. Minderheidsgroepen worden zelfs vaak gedefinieerd 

op basis van criteria die komen uit, en ontwikkeld zijn in de meerderheidsgroep in die 

samenleving (Tajfel, 1978a, p4, 7). Machtsprocessen staan hierbij centraal. De negatieve 

beelden die bij veel Belgen leven over Turken (cfr hoofdstuk 3) en discriminatie kunnen 

dus mede worden verklaard door de machtspositie waarin Belgen zich bevinden (cfr 

hoofdstuk 2) ten opzichte van allochtonen. Door deze beelden en handelingen vanuit de 

meerderheidsgroep worden leden van de minderheidsgroep als het ware in hun groep 

geduwd. Het sociale element in de theorie is zeer hier duidelijk.  

 

Op basis waarvan worden groepen onderscheiden? Dit gebeurt door middel van sociaal 

relevante kenmerken, dewelke hen verschillend maken van de hen omringende groepen 

(Tajfel, 1978a, 1981, p312/3). Het gaat hierbij niet om individuele karakteristieken, zoals 

‘zwartharigen’ of ‘bierdrinkers’, maar wel om groepsverschillen, zoals ‘Pakistani’ of ‘ex-

gedetineerden’. Uit deze laatste soort verschillen worden meerdere sociale inferenties 

gemaakt, die heel die groep beslaan. Dit zijn dan de zogenaamde stereotypen, het zijn 

vereenvoudigde beelden over bepaalde groepen die gedeeld worden door een groot 

aantal mensen (Tajfel, 1982, p3). Categorisatie leidt dus tot stereotypen, deze 

introduceren eenvoud en orde waar er complexiteit heerst (Tajfel, 1981, p132). Ze 

vormen ‘de inhoud van de categorische groepen’ waarin individuen worden gestopt 
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(Brown, 2000, p291). De functie van stereotypen is volgens Macrae e.a (1994) dat het 

‘enegry-saving devices’ zijn: door de vereenvoudigde manier van impressievorming 

worden cognitieve middelen vrijgemaakt die voor andere activiteiten kunnen worden 

aangewend. Deze externe criteria alleen zijn niet voldoende om over een groep te 

spreken, er zijn ook interne criteria nodig. 

 

De interne groepscriteria zijn deze van ‘groepsidentificatie’ (Tajfel, 1982, p2). Twee 

componenten zijn nodig om dit laatste te bewerkstelligen: een cognitieve en een 

evaluatieve. De eerste houdt in dat men zich bewust is van het lidmaatschap van 

zijn/haar groep, de tweede is dat dit bewustzijn wordt gerelateerd aan bepaalde 

waardeoordelen. Er kan ook een derde component zijn, die vaak wordt geassocieerd met 

de twee eerste: een emotionele investering in het bewustzijn en de evaluaties. Zowel het 

interne als het externe criterium zijn noodzakelijk vooraleer we kunnen spreken van een 

groep, op zichzelf zijn zij niet voldoende. 

 

Voor de definitie van ‘intergroepsgedrag’ volgt Tajfel Sheriff (1966, p 12): “Whenever 

individuals belonging to one group interact, collectively or individually, with another 

group or its members in terms of their group identification, we have an instance of 

intergroup behavior” (in Tajfel, 1982, p2; Tajfel en Turner, 1979). Het belangrijkste aan 

deze definitie is dat men moet handelen tegenover anderen in termen van zijn 

groepsidentificatie om over intergroepsgedrag te kunnen spreken. Met andere woorden: 

de interne component van de groep moet aanwezig zijn. Tajfel ziet sociaal gedrag als een 

continuüm tussen twee extremen (Tajfel, 1978b, p41; 1982, p13; Tajfel en Turner, 

1979, p34). Enerzijds is er het puur interpersoonlijk gedrag, dan wordt de relatie tussen 

de interactiepartners volledig bepaald door de persoonlijke relatie(s) tussen de individuen 

en door hun individuele kenmerken. Het intergroeps-extreem werd hierboven al 

uitgelegd, er wordt dan enkel gehandeld in termen van groepslidmaatschap en er wordt 

totaal geen rekening gehouden met individuele kenmerken. Volgens Tajfel (1978b, 

p41/2) is het eerste geval ‘in real life’ absurd. Het is immers vrijwel onmogelijk om aan 

een relatie te denken waarin de personen niet, zelfs niet op een minimale manier, 

beïnvloed worden door de sociale categorieën (en de verwachtingen die deze met zich 

meebrengen) waarin zij denken dat zijzelf of de interactiepartner(s) zich bevinden. Het 

andere extreem is minder ondenkbaar. Een voorbeeld is het bombarderen van een 

vijandige populatie door een luchtmachtpiloot, er wordt dan totaal geen rekening 

gehouden met individuele kenmerken. Kenmerken van het intergroepsgedrag zijn de 

volgende: (1) uniformiteit in gedrag en attitudes vanuit de in-group naar de out-group 

toe en (2) een daling in de variabiliteit van kenmerken en gedragingen van leden van de 

out-group zoals deze gepercipieerd worden door de in-group. Op deze manier vormt de 
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sociale identiteitstheorie een kader voor fenomenen als het out-group-homogeniteit-

effect, Tajfel (1982, p13) noemt dit eerder ‘depersonalization’ of ‘dehumanization’, de 

out-group wordt zogenaamd ‘undifferentiated’. 

  

Wat bepaalt nu de positie van waaruit gedrag wordt gesteld op dit continuüm? Met 

andere woorden: wat bepaalt of iemand handelt in termen van de groep of het individu? 

Deze determinanten deelt Tajfel (1982, p14) op in vier brede categorieën (hier zijn ze op 

zo’n manier geformuleerd dat ze de neiging naar intergroepsgedrag zullen bevorderen): 

 

(1) Als er sociale verschillen in status, macht, privileges, enzovoorts zijn en wanneer de 

groepsgrenzen sterk afgebakend zijn (of toch zo worden gepercipieerd) en wanneer 

de sociale organisatie waarop deze verschillen gestoeld zijn legitimiteit en/of 

stabiliteit verliest. 

(2) Intergroepsconflict of competitie. 

(3) Intentie tot veranderingen, geïnitieerd door sociale groepen (en dewelke niet steeds 

gerelateerd zijn aan verschillen in status, zoals in (1) wel het geval is). 

(4) Individueel gedetermineerde patronen van vooroordelen (zoals vaak onderzocht in de 

‘traditionele’ onderzoeken).  

 

Minstens drie van deze determinanten zijn van sociale oorsprong, ze tonen goed de 

relevantie aan van hoofdstuk 2. Hierin werden de historische context en een aantal 

verschillen tussen Belgen en Turken kort toegelicht. Deze verschillen (bvb het verschil in 

gemiddelde socio-economische status en een aantal cultuurverschillen) worden, zoals 

aangetoond in hoofdstuk 3, bij veel Belgen inderdaad omgezet in stereotypen. Dit lijkt 

wederom op een bevestiging van dit facet van de theorie. 

 

Er is nog niets gezegd over de inhoud van de stereotypen. Uit een aantal onderzoeken 

(Billiet e.a., 1990, Billiet, 1993; Billiet en Loosveldt, 1998) blijkt dat deze meestal 

negatief zijn in België als het om Turken gaat. Waarom is dit zo? Tajfel vertrekt voor een 

antwoord op deze vraag vanuit het concept ‘sociale identiteit’ (Tajfel, 1978b, p63/4; 

1981, p255; 1982, p23). Het is: dat deel van het zelfconcept van een individu dat 

voortkomt uit zijn kennis van zijn lidmaatschap van een sociale groep (of groepen), 

samen met het waardeoordeel en het emotionele belang dat geassocieerd wordt met dat 

lidmaatschap. Het gaat dus om die aspecten van het zelfbeeld, die voortkomen uit de 

perceptie bij een bepaalde groep te behoren. Tajfel geeft bewust slechts een partiële 

definitie van ‘identiteit’ en dit om twee redenen. Hij wil ten eerste niet terechtkomen in 

een eindeloze, steriele discussie over de betekenis van identiteit en ten tweede heeft hij 

een meer bescheiden doelstelling voor ogen dan de ontwikkeling van een theorie over de 
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individuele identiteit van zelfbewustzijn. Hij wil daarentegen wel de effecten van de aard 

en het subjectieve belang van groepslidmaatschap(pen) nagaan op die aspecten van het 

gedrag die relevant zijn voor intergroepsrelaties. Voor dit doel acht hij zo’n ‘onvolledige’ 

definitie van sociale identiteit voldoende. Wanneer we sociale identiteit bekijken vanuit 

een intergroepsperspectief, kunnen we sociale categorisatie beschouwen als een 

oriëntatiesysteem dat helpt om de plaats van een individu in de samenleving te creëren 

en te definiëren (Tajfel, 1978b, p63; 1981, p257).  

 

Vervolgens maakt Tajfel een aantal zeer belangrijke assumpties waar de rest van de 

theorie op steunt (Tajfel en Turner, 1979, p40/1):  

 

(1) Individuen streven ernaar hun zelfbeeld te behouden of te verhogen; ze streven naar 

een positief zelfconcept.  

(2) Sociale groepen en de hiermee geassocieerde lidmaatschappen zijn gerelateerd aan 

positieve of negatieve waardeoordelen. Dus, sociale identiteit kan positief of negatief 

zijn naargelang de evaluatie van die groepen, dewelke bijdraagt tot de sociale 

identiteit van een individu. 

(3) De evaluatie van de eigen groep is afhankelijk van de relatie met specifieke andere 

groepen. Deze relaties worden bepaald door sociale vergelijking op basis van 

waardegeladen kenmerken. Een vergelijking tussen in- en out-group die positief 

uitvalt, leidt tot hoog prestige, een die negatief uitvalt tot laag prestige. 

 

Van deze drie assumpties worden vervolgens drie gerelateerde theoretische principes 

afgeleid: 

 

(1) Individuen streven naar behoud of verhoging van een positieve sociale identiteit. 

(2) Een positieve sociale identiteit is grotendeels gebaseerd op een positief uitvallende 

vergelijking tussen de in-group en een aantal relevante out-groups. 

(3) Als een sociale identiteit niet hoog genoeg is, zullen individuen streven naar het 

verlaten van hun in-group om een positiever gepercipieerde groep te vervoegen of 

naar het meer positief maken van hun bestaande in-group. 

 

Hieruit kan besloten worden dat de druk om de eigen groep positief te beoordelen via in-

group/out-group vergelijkingen, sociale groepen ertoe leidt om zichzelf van elkaar te 

differentiëren. Het uiteindelijke doel van deze differentiatie is dus zijn eigen superioriteit 

tegenover de out-groups te bevestigen of te verhogen (Tajfel en Turner, 1979, p41). Dit 

verklaart waarom stereotypes meestal negatief zijn, ze dienen om de sociale identiteit 

(dewelke afhankelijk is van de groep) en het daarmee verbonden zelfbeeld op te krikken. 
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Door dit alles gaan stereotypes over in vooroordelen, er wordt dan een negatief (of 

positief) waardeoordeel gegeven aan een groep (Tajfel, 1982, p3).   

 

De eersten die dit testten waren Oakes en Turner (1980), hun resultaten gingen 

inderdaad in deze richting: subjecten die discrimineerden hadden achteraf een hoger 

zelfvertrouwen dan deze die dit niet deden. Ook Fein en Spencer (1997) vonden in een 

aantal experimenten dat wanneer het zelfbeeld van een proefpersoon werd bedreigd, 

deze bedreiging werd tenietgedaan wanneer deze persoon een lid van een 

gestereotypeerde groep negatief evalueerde. Zelfs als er geen expliciet conflict is tussen 

groepen, is er een tendens naar ‘ingroup-favoring behavior’, loutere categorisatie is 

reeds voldoende voor het opwekken van discriminatie (zie ‘minimal group experiments’ 

Tajfel e.a., 1971; Tajfel, 1982 voor overzicht).  

  

Een laatste stap naar de hypothese toe is de link te leggen met discriminatie. Zoals reeds 

gezegd, ervaart de groep Turken zelf meer discriminatie dan Belgen (De Rycke, e.a., 

1999) en is dit ook effectief aangetoond dat het gebeurt bij sollicitaties (Smeesters e.a., 

2000). Niet enkel de net besproken theorie (zie Tajfel, 1978a, p9; Tajfel en Turner, 

1986) maar ook een aantal andere psychologische theorieën veronderstellen dat 

vooroordelen en discriminatie tegen personen van gestigmatiseerde groepen zullen 

resulteren in een verlaagd zelfvertrouwen en zelfconcept bij deze mensen. Veel sociaal 

psychologen nemen dit voor waar aan (zie Crocker e.a., 1991, p218/9). Als we dit 

combineren met de sociale identiteitstheorie kunnen we volgende hypothese formuleren: 

 

Als Turken discriminatie ten opzichte van zichzelf percipiëren, zullen zij een 

negatievere attitude aannemen tegenover Belgen. Dit is een poging om hun 

negatief zelfbeeld, opgelopen door de ervaren discriminatie, te herstellen. 

 

Deze hypothese kan opgedeeld worden in twee delen of fases: 

(1) Door het ervaren van discriminatie krijgen Turken een laag zelfbeeld. 

(2) In een poging dit te herstellen, zal men negatiever gaan staan tegenover Belgen.  

 

Het zelfbeeld wordt dus als onafhankelijke én als afhankelijke variabele gepercipieerd. 

Het enige onderzoek dat mij bekend is dat in België deze hypothese (partieel) getest 

heeft, is dat van De Rycke e.a. (1999). Ook zij stellen dat Turken een collectieve 

bedreiging door de Belgen kunnen percipiëren, waardoor men ook negatiever gaat staan 

tegenover de autochtonen. Dit zal vooral het geval zijn wanneer men discriminatie 

ervaart. Hun resultaten bevestigen de stelling. Een belangrijke beperking is wel dat deze 

‘negatieve attitude’ geoperationaliseerd geworden is door ‘alle Belgen zijn racisten’. Het 
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lijkt mij voor de hand liggend dat, als men veel discriminatie ervaart, Belgen ook eerder 

als ‘racisten’ zal bestempelen. Mijn aandacht gaat uit naar een ruimere opvatting van 

‘attitude’. Een voordeel van de methode die ik zal gebruiken is dat de respondenten hier 

zelf een invulling aan kunnen geven. Een andere, zeer speculatieve bevestiging, als we 

het al een bevestiging mogen noemen, van de stelling kan ook gevonden worden 

wanneer we opnieuw verwijzen naar de grote rol die anomie speelt in de attitudevorming 

bij Belgen. Maar dit is uiteraard een zeer zwak en zeker geen afdoende bewijs, het is 

slechts een magere indicatie. 

 

 

 

4.3 De invloed van familie en vrienden 

 

Ondertussen is het duidelijk waarom vooroordelen meestal negatief zijn, maar er kan nog 

niet verklaard worden hoe de precieze inhoud ervan tot stand komt. Het is logisch te 

veronderstellen dat stereotypes vorm krijgen door de historische achtergronden en door 

interacties tussen Belgen, Turken, mediaboodschappen, enzovoorts. Ik zal niet ingaan op 

de condities die de inhoud van dit beeld meebepalen, maar wil wel even stilstaan bij de 

overdracht hiervan. Bij de sociale identiteitstheoretici is het onderwerp van de overdracht 

van de inhoud van stereotypes onaangeroerd gebleven. Sociale identiteitstheoretici 

hechten veel belang aan de macrosociale context en het individu, maar ze vergeten 

hierbij het microsociale tussenniveau. De overdracht van stereotypes langs 

interpersoonlijke interactie wordt genegeerd (zie ook Condor, 1999). Tajfel ontkent dit 

niveau echter niet, hij schrijft immers ‘(…) the sharing [of stereotypes] implying a 

process of effective diffusion’ (1981, p145) en erkent ook de vorming van stereotypes bij 

kinderen (1981, p134), maar hij gaat hier niet verder op in. Zelfs in de gehele sociale 

psychologie is er bijzonder weinig aandacht aan het onderwerp besteed: de socialisatie 

van stereotypes is meer bestudeerd aan de hand van studies van media-inhoud dan aan 

de hand van interagerende individuen; studies over het aanleren van stereotypes in de 

kindertijd sluiten zelfs de analyse van de constructie en negotiatie van categorieën en 

stereotypes in het concrete alledaagse leven uit (Condor, 1999; Fishbein, 2002).  

 

Snauwaert e.a. (1999) stellen dat het relatief wijdverspreide karakter van stereotiepe 

representaties en de verschillen in beelden over een zelfde out-group tussen groepen kan 

worden verklaard via social learning mechanismen. Deze benadering, gesteund op Allport 

(1954), benadrukt het belang van intragroep en intrafamiliale processen in het ontstaan 

van stereotypen bij individuen. Meer bepaald zijn het gezin, de massamedia, de school 

en de peer groups van groot belang (Snauwaert e.a., 1999). Maar nogmaals, er is 
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nauwelijks onderzoek verricht over de invloed van vrienden en familie op het tot stand 

komen van interetnische attitudes (Condor, 1999; Fishbein, 2002, p264, 268). Wel zijn 

er heel wat studies gebeurd rond sekse-stereotypering en de invloed van ouders hierbij. 

Maar, zoals Fishbein stelt (2002, p294/5), volgen de ontwikkeling van sekse-stereotypes 

en deze van etnische stereotypes andere paden. Er zijn er andere mechanismen aan de 

gang bij de verschillende vormen van stereotypering. De bestaande literatuur over 

sekse-stereotypering  helpt ons dus niet veel vooruit.  

 

In dit onderzoek zal wel rekening gehouden worden met de rol van familie en vrienden in 

de vorming van attitudes ten aanzien van Belgen. Het zal op een vrij exploratieve wijze 

moeten gebeuren, omdat er niet veel onderzoek of theorievorming rond te vinden is. De 

literatuur over de invloed van de ouders op interetnische attitudevorming is bovendien 

niet consistent. Er zijn zowel studies te vinden die een (zwakke) invloed ontdekken, als 

studies die geen effect vinden en er zijn er die een tegengesteld effect uitkomen (in 

Fishbein, 2002, p268). Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de invloed van de 

ouders cultureel bepaald is en bovendien verschillend kan zijn naargelang het object van 

de attitude. Het is dus wel de moeite om dit in deze context de bestuderen.  

Wat de impact van vrienden betreft is de bestaande literatuur nog beperkter. Ritchey en 

Fishbein concludeerden uit hun onderzoek bij adolescenten dat wat betreft vooroordelen 

en stereotypen vrienden níet dezelfde houding hebben. Dit resultaat was overigens 

consistent met een aantal andere studies (Fishbein, 2002, p271). Gezien de beperktheid 

van de literatuur heb ik toch besloten om dit hier wel na te gaan.  

 

Ik zal dus naar de mening over Belgen peilen van de familie en van de (Turkse) vrienden 

van de respondenten. In het kader van de sociale identiteitstheorie zal ik vragen naar 

hun ervaringen met en reacties op discriminatie en ga na hoe hiermee wordt omgegaan 

in het gezin en in de Turkse vriendenkring. De veronderstelling is dan: hoe meer mensen 

in de omgeving discriminatie meemaken en hoe meer erover wordt gepraat, hoe 

negatiever men zal staan tegenover Belgen.  

 

 

We zijn dit onderzoek begonnen met de algemene doelstelling een beeld te krijgen op de 

attitude van allochtonen ten aanzien van Belgen. Om een aantal pragmatische redenen 

werd de focus van de studie later vernauwd tot ‘Turken’. Uit de literatuur aangaande 

attitudevorming bij Belgen bleek ‘anomie’ een zeer belangrijke verklarende variabele te 

zijn. Omdat er echter heel wat kritiek is te leveren op de toepassing van dit begrip, werd 

er hier voor gekozen om een subdimensie ervan, namelijk ‘discriminatie’, te gebruiken 

om de houding van Turken te bestuderen. Bovendien bleek dit een zeer relevante factor 
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te zijn in de leefwereld van Turken. Vervolgens werd de band tussen discriminatie en 

attitudevorming gelegd langs de sociale identiteitstheorie. 

 

De cognitieve basis van deze theorie ligt bij het proces van sociale categorisatie. Uit 

bepaalde waargenomen groepsverschillen worden stereotypes afgeleid om de 

complexiteit van de omgeving te reduceren. Hierdoor vindt er een ‘depersonalization’ 

plaats. Stereotypes slaan vaak om in negatieve vooroordelen. Tajfel verklaart dit door 

middel van het begrip ‘sociale identiteit’. Dit slaat op dat deel van de identiteit dat men 

haalt uit het behoren tot een bepaalde groep. Tajfel maakt de assumptie dat personen 

streven naar een positief zelfbeeld en dus ook naar een positieve sociale identiteit. Men 

kan dit onder andere bekomen door op andere groepen neer te kijken of door ze te 

discrimineren. Vervolgens wordt vaak aangenomen dat het zelfbeeld geschaad wordt 

door discriminatie. Om dit terug op te krikken is zelf negatief gaan staan tegenover de 

andere groep of zelf discrimineren een mogelijke optie. Volgende centrale hypothese kan 

dus worden afgeleid uit al het vorige: Als Turken discriminatie ten opzichte van zichzelf 

percipiëren, zullen zij een negatievere attitude hebben tegenover Belgen. Dit is een 

poging om hun negatieve zelfbeeld, opgelopen door de ervaren discriminatie, te 

herstellen. De precieze inhoud van stereotypen kan niet worden verklaard door de sociale 

identiteitstheorie. Er wordt tevens geen aandacht geschonken aan de overdracht ervan. 

Daarom zijn er nog een aantal zeer algemene onderzoeksvragen gesteld rond de invloed 

van familie en vrienden. 

 

Om de centrale hypothese na te gaan en de onderzoeksvragen te beantwoorden, werd 

gebruik gemaakt van kwalitatieve, semi-gestructureerde interviews. In het volgende 

hoofdstuk zal worden uiteengezet hoe deze methode is opgevat.  
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5. De methodologie: kwalitatief onderzoek 

 

Volgens Billiet (2001a, p6) is een van de verschillen tussen wetenschappelijke kennis en 

alledaagse kennis dat wetenschappelijk onderzoek zich aan strikte regels dient te houden 

om de kwaliteit van het onderzoek, en dus ook van de kennis, te waarborgen. Vooral 

over deze regels zal dit hoofdstuk gaan. Declercq (2002a) stelt drie criteria voor 

wetenschappelijk onderzoek, dewelke ik zal volgen. Ten eerste zegt zij dat 

wetenschappelijk onderzoek systematisch moet zijn. Je moet expliciteren wat je wilt 

onderzoeken, hoe je dit wilt doen en waarom je het zo doet. Uit het vorige hoofdstuk is 

duidelijk wat ik wil bestuderen, nu zal aan bod komen hoe ik dat ga doen en waarom. 

Ten tweede moet het sceptisch zijn, de ideeën en het onderzoek moeten aan elke 

mogelijke vorm van controle onderworpen worden. Dit zal ik in de analyse doen, maar ik 

vermeld ook wat de zwakke punten zijn in het onderzoek en hoe ik deze probeer op te 

vangen. Tenslotte moet op een ethisch correcte manier worden gewerkt. Er mag 

niemand schade lijden door het onderzoek. Later in dit hoofdstuk ga ik wat dieper in op 

dit laatste criterium.  

 

In dit hoofdstuk zal eerst aan bod komen voor welke methode ik heb geopteerd, waarom 

ik dat heb gedaan en wat de sterke en de zwakke eigenschappen hiervan zijn. 

Vervolgens bespreek ik het verloop van het onderzoek met aandacht voor de 

probleemstelling, de topiclijst, de dataverzameling en verwerking. Telkens wordt vermeld 

hoe ik de regels heb toegepast en welke moeilijkheden ik hierbij heb ondervonden. 

Tenslotte volgen nog een aantal ethische kwesties aangaande de kwalitatieve 

onderzoeksmethode. 

 

 

 

5.1 De mogelijkheden van kwalitatief onderzoek  

 

 

5.1.1 Wat is het? 

 

Kwalitatief onderzoek doorkruist verschillende disciplines, velden en onderwerpen. Het 

behelst een complexe, sterk verwoven ‘familie’ van termen, concepten en assumpties en 

moet bovendien opereren in een ingewikkeld historisch veld. Hierdoor heeft de term geen 

eenduidige betekenis (Denzin en Lincoln, 1998; Cambré en Waege, 2001; Declercq, 

2002a). Toch kunnen Denzin en Lincoln ons een algemene, brede definitie aanreiken: 
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Qualitative research is multimethod in focus, involving an interpretative, naturalistic 
approach to its subject matter. This means that qualitative researchers study things in 
their natural setting attempting to make sense of, or interpret, phenomena in terms of 
the meanings people bring to them. Qualitative research involves the studied use and 
collection of a variety of empirical materials – case study, personal experience, 
introspective, life story, interview, observational, historical, interactional, and visual 
texts – that describe routine and problematic moments and meanings in individual’s 
lives. Accordingly, qualitative researchers deploy a wide range of interconnected 
methods, hoping always to get a better fix on the subject matter at hand (Denzin en 
Lincoln, 1998, p3). 

 

Het is duidelijk dat er verdere keuzes moeten gemaakt worden in de methodologie die zal 

gebruikt worden, zo’n ruime definitie is immers niet erg gebruiksvriendelijk. Maar eerst 

wil ik nog een zestal kenmerken van kwalitatief onderzoek bespreken die Cambré en 

Waege (2001) onderscheiden hebben. Deze typische eigenschappen zijn in één 

onderzoek niet steeds allemaal even sterk aanwezig. Ten eerste is er de niet-directieve 

waarneming. Er moet zoveel mogelijk non-reactiviteit zijn, dit wil zeggen dat er ruimte 

gelaten moet worden aan de onderzoekseenheden en dat de onderzoeker zelf zo weinig 

mogelijk ingrijpt op de situatie. In plaats van het opleggen van interpretaties, wordt er 

naar interpretaties gevraagd (Essed, 1991, p75). Ik zal hier rekening mee houden 

wanneer ik de theorie uit hoofdstuk 4 transformeer tot een topiclijst met de uiteindelijke 

vragen. Ik zal de concepten uiteraard wel gebruiken, maar de verbanden zoveel mogelijk 

laten leggen door de respondenten zelf. Ook tijdens het interview moet ik er op letten 

geen sturende vragen te stellen, tenzij dit verantwoord is (wanneer er bijvoorbeeld iets 

wordt gesuggereerd door de respondent).  

Ten tweede is er de contextualisering en het holisme. Dit heeft betrekking op de ruimte, 

maar ook op de levensgeschiedenis van mensen en de historische context waarin men 

leeft. In hoofdstuk 2 zijn al heel wat factoren aan bod gekomen die helpen de 

maatschappelijke situatie van Turken ruimer te kaderen. Tijdens de interviews zullen we 

merken welke voor hen belangrijk zijn in hun attitudevorming. Maar ook de context van 

het interview is belangrijk: verliep het vlot of eerder ongemakkelijk en op welke plaats 

werd het afgenomen? Deze en andere vragen zullen verder in dit hoofdstuk aan bod 

komen, zodat het geheel voor de lezer transparanter wordt. Ook Declercq (2002a, p14) 

acht dit belangrijk, omdat voldoende informatie over de setting toelaat te oordelen of de 

conclusies uit de studie bruikbaar zijn om de gang van zaken in een andere setting te 

begrijpen. Het heeft dus te maken met de theoretische veralgemeenbaarheid, of de 

mogelijkheid om te veralgemenen.  

Ten derde is er de alledaagse en beperkte setting. De onderzoekseenheden moeten 

waargenomen worden in voor hen alledaagse omstandigheden. Deze waarnemingen 

gebeuren op een beperkt aantal locaties binnen een beperkte geografische afbakening. 

De waarnemingsmomenten moeten systematisch bijgehouden worden. Deze gegevens 

heb ik steeds genoteerd, ik verwijs hiervoor naar de bijlagen i en iii.  
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Ten vierde is er de inleving. De onderzoeker moet een empatische rol aannemen. Omdat 

hij/zij het veld van binnenuit poogt te begrijpen, moet hij/zij met een open geest zich de 

ervaringswereld en de zienswijze van de betrokkenen eigen proberen te maken. Een 

zekere betrokkenheid wordt dus niet afgestraft, maar is nodig.  

Ten vijfde: kwalitatief onderzoek en kwantitatieve verwerking? De verwerking van de 

gegevens gebeurt ook in kwalitatief onderzoek soms op een kwantitatieve manier. Men 

kent bijvoorbeeld codes toe aan passages of telt gewoon de frequentie van de woorden. 

Zo’n verwerkingsmethode is echter niet genoeg om van een kwantitatief onderzoek te 

kunnen spreken.  

Ten zesde is er de rapportering. Men wil de gebruikte taal en concepten zoveel mogelijk 

bij de leefwereld van het geobserveerde veld laten aansluiten tijdens de rapportering. 

Daarom wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van citaten. Op deze manier wordt de lezer 

veel dichter betrokken bij het veld. 

 

Voor dit onderzoek zijn er semi-gestructureerde interviews afgenomen. Bij deze techniek 

wordt een topiclijst gebruikt door de interviewer met een aantal open vragen, dewelke de 

onderwerpen voorstellen die zeker aan bod moeten komen in het interview. Deze topics 

worden uit het theoretisch kader gehaald. Warren definieert het kwalitatieve interview als 

“een soort geleide conversatie, waarin de onderzoeker aandachtig luistert om ‘de 

betekenis te horen’ van wat er wordt uitgedrukt” (Warren, 2001, p85). Het doel is vooral 

de interpretaties van de geïnterviewde te verkrijgen. De onderzoeker moet ‘analytisch’ 

luisteren. Een zekere empathie met de geïnterviewde is belangrijk, maar er moet ook 

sturend gedacht worden over het gesprokene. De onderzoeksrelevantie van alles wat er 

wordt gezegd moet worden afgewogen en er moet meteen worden beslist of er al dan 

niet moet worden doorgevraagd en op welke manier dit moet gebeuren (Cambré en 

Waege, 2001, p 327). Het lijdt dus geen twijfel dat dit soort interviews afnemen een zeer 

intensieve bezigheid is. Ik heb dan ook nooit meer dan twee interviews per dag gepland, 

om de nodige concentratie niet te verliezen. Wat ook belangrijk is om te benadrukken is 

dat de methode zich niet richt op de oorspronkelijke interpretatieprocessen in sociale 

situaties, maar op de latere verbale reconstructie en representatie (Essed, 1991, p75; 

Coffey en Atkinson, 1996, p103). Verder in dit hoofdstuk worden nog een aantal andere 

eigenschappen van deze manier van dataverzameling belicht, maar eerst leg ik uit 

waarom het hier een gepaste techniek is. 
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5.1.2 Waarom is het hier gepast? 

 

Door te werken met kwalitatieve interviews kunnen de respondenten een eigen invulling 

geven aan hun beeld van autochtone Belgen. Dit is ten zeerste aangewezen omdat de 

literatuur over de attitudes van Turken ten aanzien van Belgen zo schaars is. Ik had dus 

geen mogelijkheid vooraf gefabriceerde houdingen in gestandaardiseerde vragenlijsten te 

gieten. Bovendien kan zo ook het concept ‘discriminatie’ door de geïnterviewden worden 

gedefinieerd. Aan dit begrip zullen heel wat verschillende interpretaties worden gegeven. 

Als het gebruikt zou worden in een gestandaardiseerde vragenlijst, is er het gevaar dat 

mensen andere antwoorden zullen geven, louter omdat men er iets anders onder 

verstaat. 

Gezien de gebruikte theoretische achtergrond komen er ook heel wat potentieel 

gevoelige onderwerpen aan bod (discriminatie, zelfwaardering), daarom leek het mij 

meer aangewezen persoonlijke interviews te doen en bijvoorbeeld geen focusgroepen te 

gebruiken. 

 

 

5.1.3 Sterktes en zwaktes van de methode  

 

Het grote voordeel in vergelijking met kwantitatief onderzoek, is dat kwalitatief 

onderzoek tot een ‘dieper’ begrip kan leiden van sociale fenomenen (Silverman, 2001). 

Kwantitatief onderzoek kan sociale processen blootleggen, maar ook verbergen door het 

vooraf formaliseren van de antwoordcategorieën. Zoals reeds gezegd staat bij kwalitatief 

onderzoek de interpretatie van de respondent zelf centraal. Het is dus heel geschikt als 

er nog niet veel bekend is over een bepaald sociaal fenomeen, zoals hier het geval is.  

Een aantal moeilijkheden die opduiken in kwalitatief onderzoek zijn de volgende: 

geldigheid/validiteit, betrouwbaarheid, veralgemeenbaarheid.  

 

 

Geldigheid of validiteit 

 

Over deze term bestaat niet veel eensgezindheid onder kwalitatieve onderzoekers, er is 

geen consensus over de betekenis en sommigen willen de term zelfs liever verbannen 

zien. Declercq (2002a, p 10) pleit er echter voor de term te blijven gebruiken in de 

betekenis die ook Maso en Smaling (1998, p68 en 71) eraan geven: de afwezigheid van 

systematische vertekeningen in de verzamelde gegevens en in de opgebouwde 

redenering. Potentiële bronnen van zo’n vertekeningen zijn: de impact van de 
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onderzoeker op de setting, de waarden van de onderzoeker en de waarheidsstatus van 

het verhaal van de respondent (Silverman, 2001, p 233).  

 

Cambré en Waege (2001, 340/1) gaan wat verder in op deze kwesties. Ook zij leggen 

een groot deel van de verantwoordelijkheid voor geldige informatie bij de onderzoeker, 

hij/zij is zelf een meetinstrument en moet zich van deze invloed bewust zijn. Hij/zij moet 

een zekere afstand houden tegenover de geïnterviewde, overenthousiasme is een gevaar 

voor de geldigheid. Het zou immers de respondent en zijn/haar antwoorden fel kunnen 

kleuren. Ook de intrede in het veld is belangrijk, de interviewer is geen ‘neutraal’ object. 

Hij/zij kan reacties uitlokken bij de respondent louter door zijn/haar houding, kledij, 

uiterlijk,… Ook Fontana en Frey (1998) besteden hier aandacht aan, zij stellen de vraag: 

“hoe moet je jezelf presenteren?” Gedraag ik me als een studente, als begripvolle 

luisteraar, moet ik mijn kleding aanpassen,… Dit zijn toch wel belangrijke vragen omdat 

het essentieel is het vertrouwen te winnen van de persoon die je zult interviewen, enkel 

dan zal men geneigd zijn je zijn/haar waarheid te vertellen (Fontana en Frey, 1998). 

Zelfs als dit vertrouwen gewonnen wordt, blijft dit zeer fragiel.  

 

Op de vragen zijn geen pasklare antwoorden. Ik heb gekozen voor zoveel mogelijk 

neutraliteit in kleding en houding, vriendelijkheid, openheid en interesse met behoud van 

een zekere afstand. Op deze manier hoopte ik het vertrouwen van de respondent te 

winnen, zonder al te dichtbij te komen. In sommige gevallen was het ook nodig nog eens 

extra te wijzen op de anonimiteit van de respondent. Bij anderen leek het benadrukken 

van anonimiteit net wantrouwen te wekken. Dit voorbeeld illustreert hoe complex het 

evenwicht is en hoe flexibel de interviewer moet zijn: hij/zij moet al naargelang de 

respondent en de setting een verschillende houding aannemen om de sfeer ontspannen 

te houden. Ik heb persoonlijk ervaren dat dit de ene keer al wat beter lukt dan de 

andere; je draagt tenslotte steeds je persoonlijkheid en een aantal uiterlijke kenmerken 

mee. Met sommige respondenten ging het vanzelf en andere keren verliep het interview 

eerder stroef. Een groter gevaar aangaande het winnen van vertrouwen ligt in de aard 

van het onderwerp. Men moet zijn mening over Belgen en negatieve ervaringen ermee 

blootgeven… aan een Belgische. Het is duidelijk dat dit moeilijkheden kan opleveren. Men 

zou geneigd kunnen zijn eerder de positieve kanten van Belgen te belichten, om mij ‘een 

plezier te doen’ of niet te willen beledigen. Sociale wenselijkheid is hier dus een groot 

probleem. Ik was mij reeds van in het begin hiervan bewust en heb geprobeerd dit 

gedeeltelijk op te vangen door een open en begripvolle houding aan te nemen. Toch valt 

niet uit te sluiten dat hier een mogelijke bron van vertekening zit.  
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Een andere bedreiging voor de geldigheid is de bevraging zelf (Cambré en Waege, 2001). 

Het stellen van sturende vragen is hier een gevaar, ze kunnen immers de antwoorden 

van de respondent beïnvloeden. Ik heb hierop gelet tijdens het maken van de topiclijst 

en ook tijdens het doorvragen in het interview zelf. 

 

Silverman (2001, p237-241) stelt een aantal strategieën voor om de geldigheid van een 

onderzoek te verhogen tijdens de analyse. Ten eerste vermeldt hij analytische inductie. 

Dit komt in feite neer op twee simpele technieken: een constante vergelijkende methode 

en een zoektocht naar deviante cases. De kwalitatieve onderzoeker moet steeds naar 

nieuwe cases zoeken om zijn/haar hypothese te testen, dit houdt ook in dat men actief 

op zoek moet gaan naar deviante gevallen. Een tweede strategie houdt in dat de data 

uitgebreid moet behandeld worden (‘comprehensive data treatment’). Dit wil zeggen dat 

men álle data moet verwerken in de analyse en niet enkel de cases mag gebruiken die in 

de zienswijze van de onderzoeker passen. Dit is tevens een antwoord op de vaak 

gehoorde kritiek die het anekdotische karakter aanklaagt van kwalitatief onderzoek. 

Hiermee gepaard gaande verdedigt Silverman (2001) vervolgens het gebruik van 

gepaste tabellen in kwalitatief onderzoek. Dit verhindert dat de lezer onwetend blijft over 

de frequentie van bepaalde meningen. Men kan in een citaat bijvoorbeeld een deviante 

case naar voor brengen, maar de lezer blijft in het ongewisse over de vraag of deze 

mening redelijk veel voorkomt of slechts eenmalig is. Het gebruik van getallen kan deze 

twijfels wegnemen en een impressie geven over de inhoud van de data. Ik zal dit in het 

rapporteren van de data ook proberen na te streven, ik ben mij echter wel bewust van 

het gevaar hiervan. Er moet worden opgelet dat men meningen/houdingen niet uit zijn 

context rukt en dat de specificiteit van elk interview toch in zekere mate gerespecteerd 

blijft. Er mag niet vervallen worden in het blinde ‘tellen van meningen’. Ook hier is het 

dus zoeken naar een evenwicht tussen veralgemening en het specifieke van elk 

individueel interview. Adler en Adler (1998, p88) vermelden als techniek ter bevordering 

van validiteit ook de verisimilitude of vraisemblance. Dit wil zeggen dat de schrijfstijl van 

de onderzoeker de lezer moet ‘meetrekken’ in de wereld van de subjecten. Dit kan onder 

andere gedaan worden door het gebruik van citaten. Volgens mij vult deze benadering de 

comprehensive data treatment van Silverman mooi aan en kan vraisemblance het zopas 

vernoemde evenwicht helpen vinden. 

 

Het transparant maken van het hele onderzoeksproces is heel belangrijk om de lezer te 

overtuigen van de validiteit van het onderzoek (Huberman en Miles, 1998; Cambré en 

Waege, 2001; Declercq, 2002a). Ik heb geprobeerd deze regel zo goed mogelijk na te 

leven, vooral in 5.2, ‘Verloop van het onderzoek’, moet dit duidelijk worden.      
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Betrouwbaarheid 

 

In navolging van Kirk en Miller (1986, p20) kan betrouwbaarheid worden gedefinieerd 

als: de mate waarin de resultaten onafhankelijk zijn van toevallige gebeurtenissen tijdens 

het onderzoek. Om dit te bewerkstelligen pleit Silverman (2001, p230) voor ‘low 

inference descriptors’. Deze moeten aan drie criteria voldoen: (1) Alle face to face 

interviews moeten op een bandrecorder worden opgenomen. (2) Deze moeten 

vervolgens zorgvuldig worden uitgeschreven. (3) Lange uittreksels van de data moeten 

worden weergegeven in de rapportering.  

Ook van belang is de reeds vernoemde beperking aangaande interpretatieprocessen. 

Interviews zijn gericht op de verbale reconstructie en representatie van sociale 

processen, niet op de oorspronkelijke interpretatieprocessen (Essed, 1991, p75). De 

verhalen reconstrueren dus niet noodzakelijk de realiteit zoals deze is (Coffey en 

Atkinson, 1996, p103). Dit moet steeds in het achterhoofd gehouden worden: de theorie 

zou ‘in realiteit’ juist kunnen zijn, maar niet overeenstemmen met de interpretaties van 

de werkelijkheid door de respondenten. 

 

 

Veralgemeenbaarheid 

 

Veralgemeenbaarheid is een standaarddoelstelling in de kwantitatieve onderzoeks-

methoden en wordt daar bereikt door bepaalde statistische steekproefprocedures. Deze 

zijn niet toepasselijk binnen de kwalitatieve methoden en er kan dus ook geen 

veralgemening plaatsvinden in de ‘traditionele’ betekenis van het woord. Men kan wel 

een theoretische veralgemeenbaarheid nastreven (Declercq, 2002a, p14). Hiermee wordt 

bedoeld dat de resultaten veralgemeenbaar zijn als mogelijkheid, ze zouden ergens 

anders kunnen voorkomen. Men kan dan tevens tot een begrip proberen te komen van 

wat er gebeurt in andere settings. Hiervoor is het uiteraard cruciaal voldoende informatie 

te geven over de bestudeerde setting (Declercq a, 2002a, p14).   

 

 

Ter afsluiting van dit stuk kunnen we stellen dat het vinden van evenwichten centraal 

staat: tussen afstand en betrokkenheid, tussen veralgemening en specificiteit,… Door 

deze flexibiliteit en fragiliteit die eigen is aan de kwalitatieve onderzoeksmethode is het 

steeds belangrijk duidelijk te maken welke de positie van de onderzoeker is. De 

boodschap luidt dus: transparantie in elke fase van het onderzoek. Vooral met dit doel 

voor ogen is het volgende stuk geschreven. 
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5.2 Verloop van het onderzoek 

 

In dit deel zullen de achtereenvolgende fases van het onderzoek van naderbij worden 

bekeken. Eerst zal ik bespreken langs welke wegen ik tot een probleemstelling ben 

gekomen, om vervolgens de inhoud van de topiclijst te verduidelijken en te 

verantwoorden. Daarna bespreek ik hoe ik de data heb verzameld, met aandacht voor 

het contact met de tussenpersonen, hoe de afspraken werden gemaakt, welke regels ik 

heb gevolg voor het afnemen van de interviews en in welke omstandigheden deze 

verliepen. Tenslotte ga ik in op de verwerking van de bekomen data.    

 

 

5.2.1 De probleemstelling  

 

Aanvankelijk was het de bedoeling om te onderzoeken wat de beelden zijn die bij Turken 

leven over Belgen. Uiteraard kan dit niet zomaar in het ijle bestudeerd worden, er is een 

bepaalde theoretische achtergrond nodig om systematisch en gericht te zoeken naar de 

data en om de resultaten in te kaderen. Om een relevante theorie te vinden, heb ik de 

literatuur over de attitudevorming aangaande vreemdelingen bij Belgen van naderbij 

bekeken (cfr hoofdstuk 3). Deze literatuur is echter zeer empirisch en weinig theoretisch 

van aard. Ik ben dan ook een determinant, die mij zeer relevant scheen in de 

levenswereld van mensen van Turkse origine, theoretisch wat dieper uit gaan spitten. 

Uiteindelijk kwam ik zo tot de centrale hypothese. Hier zitten een aantal nogal ambigue 

begrippen in, zoals: ‘zelfbeeld’, ‘discriminatie’ en ‘negatieve houding’. Over de precieze 

invulling van zelfbeeld of zelfvertrouwen is later bijvoorbeeld nog heel wat gediscussieerd 

door de sociale identiteitstheoretici zelf (zie bvb Abrams en Hogg, 1988; 1990; Farnham 

e.a. 1999). In kwalitatief onderzoek is het echter niet nodig (en zelfs niet wenselijk) deze 

concepten verder te definiëren. Ze moeten hier eerder beschouwd worden als globale 

concepten die achteraf met concrete variabelen moeten worden ingevuld (Swanborn, 

1990). Het is de bedoeling dat de respondenten zelf de begrippen inkleuren en eventuele 

relaties ertussen zoveel mogelijk zelf leggen. Omdat ik de indruk had dat er een 

belangrijk niveau werd genegeerd in al het voorgaande, ben ik tenslotte gekomen tot een 

onderzoeksvraag over de familie en Turkse vrienden. Welke rol spelen zij in de 

attitudevorming van de geïnterviewde? 

 

Hoe ik al deze vragen heb verwerkt in de uiteindelijke vragen aan de respondenten, komt 

nu aan bod. 
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5.2.2 De topiclijst  

 

Het primaire doel van de lijst is de data tijdens de verzamelingsfase te structureren, 

zodat vergelijkbaarheid mogelijk is. Hoe gestructureerder de topiclijst, hoe eenvoudiger 

de analyse achteraf (Cambré en Waege, 2001, p333/4). Ik heb de belangrijkste 

concepten uit de theorie als onderwerp/topic genomen en hier dan steeds een aantal 

vragen rond gesteld. De onderwerpen waren respectievelijk de volgende: houding 

tegenover Belgen; discriminatie; zelfwaardering; familie; vrienden en tenslotte heb ik 

steeds naar een aantal achtergrondkenmerken gevraagd. Op de volgende bladzijde staat 

de topiclijst, zoals ik die heb gebruikt, weergegeven. Daarna beargumenteer ik de vragen 

en volgorde. 
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Houding ten opzichte van Belgen 
Hoe is uw contact met Belgen? (openingsvraag) 
Heeft u veel contact met Belgen? 
Waar vooral? 
Hoe vindt u dat deze contacten verlopen? Waarom? 
 
 

Discriminatie 
Wat verstaat u onder discriminatie? 
Voelt u zich soms gediscrimineerd door Belgen? 
“Ja”  Concrete voorbeelden van discriminatie die u heeft meegemaakt? 
Waarom denkt u dat men dit doet? 
 
 

Zelfwaardering 
Trekt u zich dit aan? 
Hoe voelt u zich dan? 
Hoe gaat u hiermee om? 
Gaat u hierdoor anders om met Belgen denkt u? 

 
 

“Nee”  Dus u denkt niet dat Belgen -eigen definitie van discriminatie invullen-? 
Denkt u dat Belgen u hetzelfde behandelen als andere Belgen? 
 
 

Familie en vrienden 

Hoe denkt uw familie over Belgen? 
Deelt u deze mening? 
Vindt u hun mening belangrijk? 
Ervaren zij discriminatie? 
Trekt u zich dit aan? 
Gaat u hierdoor anders om met Belgen denkt u? 
Praten jullie daar wel eens over? 
Hoe voelt u zich dan? 
 
Hoe denken uw Turkse vrienden over Belgen? 
Deelt u deze mening? 
Vindt u hun mening belangrijk? 
Ervaren zij discriminatie? 
Wat vindt u daarvan? 
Praten jullie daar wel eens over? Hoe voelt u zich dan? 
Trekt u zich dit aan? 
Gaat u hierdoor anders om met Belgen denkt u? 
 

Achtergrondvariabelen 
Beroep, opleiding 
Leeftijd 
Generatie 
Van wanneer hier? 
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De onderwerpen van de topiclijst kunnen het best van makkelijk naar moeilijk worden 

geordend (Fontana en Frey, 1998, p67; Cambré en Waege, 2001, p 334; Declercq, 

2002b), zodat de geïnterviewde al wat meer op zijn gemak is wanneer de moeilijkere 

topics worden aangesneden. Ik heb deze regel proberen te respecteren, maar ik ben er 

ietwat van afgeweken, omdat sommige onderwerpen zo sterk in relatie staan met elkaar 

dat ik ze niet kon scheiden (namelijk: ‘houding’, ‘discriminatie’ en ‘zelfwaardering’). 

Ondanks dat het waarschijnlijk een makkelijker onderwerp is dan ‘zelfwaardering’, heb ik 

‘familie en vrienden’, dus pas aangesneden na ‘zelfwaardering’. In dit geval was het 

tevens van belang om de personen eerst aan het woord te laten over hun mening over 

Belgen en dan pas over hun ervaringen met discriminatie. Anders zou de houding 

tegenover Belgen misschien teveel gekleurd worden door het vertellen over de negatieve 

ervaringen net daarvoor. Ik heb er dan ook voor gekozen eerst de ‘houding tegenover 

Belgen’ te bevragen, dit is overigens volgens mij ook niet zo’n moeilijk onderwerp, zodat 

de algemene regel over de volgorde niet geschonden wordt.    

 

De beginvraag is heel belangrijk, de toon wordt immers meteen gezet. Een goede 

openingsvraag is een open vraag die de geïnterviewde hopelijk voor lang aan het praten 

maakt (Declercq, 2002b). Ik vond een vraag als ‘Hoe denkt u over Belgen?’, wat te direct 

en ze zou als bedreigend kunnen overkomen (zeker als ze gesteld wordt door een 

Belgische). Daarom heb ik de vraag wat ‘zachter’ en concreter gemaakt: ‘Hoe is uw 

contact met Belgen?’. Ik heb er een aantal vragen bijgesteld om de respondent wat 

uitgebreider te laten praten over het onderwerp en om eventueel de discussie open te 

trekken, wanneer de respondent niet onmiddellijk een uitgebreid antwoord klaar zou 

hebben. 

 

Vervolgens vraag ik naar hun definitie van discriminatie en hun eigen ervaringen 

hiermee. Als men zegt ooit discriminatie te hebben ervaren, vraag ik hoe ze zich toen 

voelden. Dit is om te peilen naar wat discriminatie eventueel doet met zelfwaardering. Ik 

vraag dus niet expliciet naar hun zelfwaardering, het zou te bedreigend zijn en bovendien 

zeer sturend in deze context (wanneer bijvoorbeeld gevraagd zou worden: ‘Heeft u 

minder zelfwaardering als u wordt gediscrimineerd?’, wordt de theorie te veel opgelegd 

aan de geïnterviewden). Als ik daarentegen naar zelfwaardering zou peilen onafhankelijk 

van discriminatie en dit dus ook als een onafhankelijk topic zou voorstellen, is de kans 

zeer groot dat het gesprek een heel andere wending zou nemen en dat er naar allerlei 

irrelevante onderwerpen zou verwezen worden. Dit is hier niet de bedoeling. Het is wel 

degelijk zo dat ik wil peilen naar de effecten van de discriminatie-ervaring, ik ben niet op 

zoek naar een soort algemene vorm van zelfwaardering. Er is dus een kans dat in het 

geheel niet verwezen wordt naar zelfwaardering. Als dit zo is, wil dit nog niet zeggen dat 
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het niet als relevant wordt gepercipieerd door de respondenten (cfr betrouwbaarheid: de 

theorie kan juist zijn ‘in realiteit’, maar als irrelevant worden beschouwd door de 

respondent).  

Daarna vraag ik of ze door deze ervaring(en) anders omgaan met Belgen. Als men echter 

zegt dat men nog nooit gediscrimineerd is, ga ik dit na met een controlevraag. Wanneer 

dan blijkt dat men het toch al eens heeft meegemaakt, peil ik alsnog naar de gevoelens 

hierbij en vraag ik of het een weerslag heeft op hun contact met Belgen. Als ze toch nog 

zeggen nooit gediscrimineerd te zijn geweest, vraag ik hier uiteraard niet naar. 

 

Het eerste deel kadert dus duidelijk in de sociale identiteitstheorie. Daarna worden de 

‘familie en de vrienden’ aangesneden. Naar deze categorieën wordt apart gevraagd, maar 

ik laat wel dezelfde vragen aan bod komen. Eerst vraag ik naar hun mening over Belgen 

en of de geïnterviewden het al dan niet eens zijn daarmee. Vervolgens vraag ik naar hun 

ervaringen met discriminatie en of hierover wordt gepraat in de respectievelijke kringen. 

Ik volg opnieuw de logica van de sociale identiteitstheorie wanneer ik peil naar de 

effecten die dit heeft op de respondent en op zijn/haar contacten met Belgen. 

 

Om het interview niet al te bruusk af te sluiten, eindig ik met een paar vragen over 

achtergrondvariabelen, welke gemakkelijk te beantwoorden zijn. Op deze manier is het 

duidelijk dat het interview afgelopen is en kan er rustig worden ‘uitgebold’, waardoor een 

ongemakkelijke situatie achteraf wordt vermeden. Deze achtergrondvariabelen zal ik niet 

gebruiken in de analyse, maar deze worden wel weergegeven 6.1 en uitgebreider in 

bijlage iv. Ze verduidelijken enigszins hoe de selectie van respondenten eruitzag en op 

deze manier wordt de transparantie van het onderzoek voor de lezer bevorderd. 

 

 

5.2.3 Dataverzameling  

 

In dit deel wordt verduidelijkt hoe de respondenten zijn geselecteerd en benaderd. 

Vervolgens bespreek ik kort het verloop van de interviews en evalueer ik ze. Ik verwijs 

naar de bijlagen voor een meer gedetailleerde versie van dit alles. 

 

Het basisprincipe van de selectie van eenheden is bij elk type onderzoek hetzelfde: de 

selectie moet het mogelijk maken om de onderzoeksvragen te beantwoorden (Billiet, 

2001, p 182). Dit dringt alvast één beperking op: de respondenten moeten van Turkse 

origine zijn. Vanuit meer praktisch oogpunt heb ik ook volgende beperkingen opgelegd: 

ze moeten uit het Gentse afkomstig zijn en tussen de 20 en 30 jaar oud zijn. Dit laatste 
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heb ik gedaan omdat dit mijn eigen leeftijdscategorie is en het zo misschien de vlotheid 

van de interviews ten goede komt (cfr ‘gaining trust’, Fontana en Frey, 1998, p59).  

 

 

Tussenpersonen 

 

Ik heb tussenpersonen op twee niveaus gebruikt. Eerst heb ik contact opgenomen met 

twee grote organisaties in Gent, die onder zich allebei verschillende Turkse 

zelforganisaties hebben. Van de overkoepelende organisaties heb ik de contactgegevens 

gekregen van in totaal negen kleine, Turkse zelforganisaties in Gent. Twee organisaties 

heb ik zelf gezocht via het internet en twee heb ik er gevonden via iemand anders. Op 

deze manier had ik dertien potentiële ingangen in het veld. Deze verschillende ingangen 

zijn positief omdat ze verhinderen dat de onderzoeker blijft steken in de zienswijze van 

slechts een deel van het onderzochte veld (Cambré en Waege, 2001, p 318). De 

zelforganisaties zijn allemaal verschillend van aard: er zijn sportclubs, 

vrouwenverenigingen, culturele verenigingen,… 

Twaalf van de organisaties heb ik gecontacteerd via e-mail, slechts één van hen heeft 

teruggemaild en toegezegd. Acht van de organisaties heb ik vervolgens telefonisch 

gecontacteerd, sommige meermaals en één heb ik bezocht. Uiteindelijk zegden slechts 

vier van de zelforganisaties toe om adressen van een aantal leden te geven. In bijlage i 

is meer gedetailleerde informatie te vinden over dit hele proces dat veel tijd in beslag 

heeft genomen. Acht respondenten heb ik een brief gestuurd (bijlage ii) met alle nodige 

informatie, daarna heb ik hen gebeld om te vragen of ze wilden meewerken. Vier van hen 

waren hiertoe bereid (maar één van hen is niet naar de afspraak gekomen). Een van de 

organisaties gaf er de voorkeur aan om zelf de afspraken tussen mij en de respondenten 

te regelen, op deze manier heb ik twee interviews gedaan. Dit bracht het totaal op vijf 

geïnterviewden, een teleurstellend resultaat. 

 

Door de hierdoor ontstane tijdsdruk moest ik op korte tijd nog een aantal respondenten 

zoeken. Via via heb ik een Turkse vrouw gevonden die mij twaalf telefoonnummers 

gegeven heeft. Zeven van deze personen heb ik gecontacteerd, zij wilden allemaal 

meewerken. Via een sneeuwbalmethode heb ik via drie van hen nog drie andere mensen 

gevonden die bereid waren mee te werken. Dat maakt een totaal van vijftien afspraken. 

De laatste twee heb ik echter afgezegd en achteraf niet meer kunnen doen door 

persoonlijke fysieke problemen. Ik heb dus in totaal dertien interviews afgenomen, met 

uiteindelijk zeven verschillende tussenpersonen, deze zijn afgenomen in de periode 

tussen 16 december 2003 en 16 februari 2004.  
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Ik heb geprobeerd veel verscheidenheid te creëren onder mijn respondenten door langs 

verschillende ingangen binnen te geraken in de Turkse jongerengemeenschap. Dit is 

slechts gedeeltelijk gelukt, vijf van de dertien respondenten komen immers vanuit één 

tussenpersoon. Deze persoon heeft wel getracht mij met verschillende ‘types’ mensen in 

contact te brengen. 

 

 

Afspraken 

 
Zoals reeds gezegd heb ik acht respondenten eerst een brief gestuurd (bijlage ii) met 

een korte uitleg over het onderzoek. Daarna heb ik deze personen gebeld met de vraag 

of ze mee wilden werken. Vier van hen zegden toe, waarna we een afspraak maakten. 

Twee interviews werden door een van de organisaties zelf geregeld. Zeven personen heb 

ik enkel gebeld zonder vooraf een brief te sturen, ik heb hen telefonisch wel dezelfde 

informatie gegeven en hen dan gevraagd mee te werken. Het viel mij op dat al de 

mensen die ik enkel telefonisch heb gecontacteerd, meteen toezegden. Van degenen die 

ik eerst een brief heb gestuurd, waren dat er maar vier op acht. Dit zou te wijten kunnen 

zijn aan de kortere bedenktijd, waardoor men vlugger geneigd is positief te antwoorden, 

maar ook aan de verschillende tussenpersonen. Bij de personen die ik alleen telefonisch 

heb gecontacteerd zou het kunnen dat de tussenpersoon meer een bekende voor hen 

was, dan bij degenen bij wie ik beide contactmanieren heb gebruikt (dan waren de 

tussenpersonen de voorzit(s)ters van hun vereniging).  

 

Steeds heb ik voorgesteld het interview bij hen thuis te doen, ik veronderstelde dat ze 

zich in deze setting het meest op hun gemak zouden voelen en op deze manier bezorgde 

ik ze ook zo weinig mogelijk last. Zeven van de interviews verliepen thuis, vijf op vraag 

van de respondenten in een rustig café en één gebeurde in een lokaal van een betrokken 

vereniging. In bijlage iii kunnen de meer precieze gegevens worden gevonden, daar heb 

ik per persoon een lijstje gegeven met de tijdstippen van contact en met de plaats en het 

verloop van het interview. 

 

 

Interviews 

 
Cambré en Waege (2001, p 324-326) schetsen het interactiekader dat het gesprek 

tussen onderzoeker en respondent als interview definieert. Eerst is er de introductie, die 

vooral tot stand komt bij het eerste contact in het eigenlijke interview. De toon van het 

interview wordt hier onmiddellijk gezet. Dit is de fase waarin de wederzijdse 
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verwachtingen geëxpliciteerd worden en de taken verduidelijkt, men moet de respondent 

voldoende tijd en ruimte geven om de rolverdeling te leren kennen. Bij elk interview heb 

ik hierop gelet en ook nog een aantal zaken verduidelijkt over het onderzoek, over hoe ik 

bij die respondent terecht ben gekomen en ik drukte steeds ook nog eens op de 

anonimiteit. Hier is de vraag van Fontana en Frey (1998) natuurlijk zeer relevant: How to 

present myself? Dit is een kwestie van evenwicht: het komt erop aan vertrouwen van de 

respondent te winnen en tegelijk voldoende afstand te houden. Dit balanceren werd nog 

bemoeilijkt door de gevoelige aard van het onderwerp: vertellen over discriminatie door 

Belgen en de mening over Belgen, en dit tegenover een Belgische,… Ik had de indruk dat 

mij dit in de meeste gevallen goed lukte (voor meer details per interview zie bijlage iii). 

 

Naar de afronding moet in het interview zowel verbaal als non-verbaal worden 

toegewerkt. Ik heb dit telkens op een ‘vloeiende’ manier proberen te doen, door iets te 

zeggen in de aard van: “Ik denk dat we zowat alles hebben gehad, nu heb ik nog een 

paar kleine vraagjes”, en daarna vroeg ik naar de achtergrondkenmerken. Op deze 

manier kon rustig worden uitgebold en verliep het einde van het interview niet al te 

bruusk. Dit is zeker van belang wanneer de respondent veel gevoelige informatie heeft 

vrijgegeven. 

 

Met off tape tenslotte wordt het na-interview bedoeld. Interviewer en respondent kunnen 

dan nog wat napraten. Warren (2001, p92) schrijft dat zij uit ervaring weet dat er twee 

redenen zijn waarom de respondent blijft voortpraten, ook na het eigenlijke interview. 

(1) Omdat ze liever over hun eigen zaken willen praten dan over die van de interviewer 

of (2) omdat de respondent bang is om on the record te praten over moeilijke 

onderwerpen. Ook ik heb dit ondervonden. Het na-interview varieerde sterk van 

respondent tot respondent. Steeds heb ik nog iets gezegd over het interview zelf en de 

persoon bedankt. Soms bleef het hierbij en ging ik al na vijf minuten weg. Soms duurde 

dit veel langer. Eenmaal was dit zo omdat de geïnterviewde nog veel wilde zeggen over 

het onderwerp, maar omdat het gevoelig lag bij haar, zei ze dit liever niet on tape. Soms 

wilde men gewoon nog wat napraten over het onderwerp en werden zo toch nog 

belangrijke zaken vermeld. En soms ging het na-interview eenvoudigweg over 

verbouwingen en kinderen, terwijl we koffie dronken en taart aten. Maar een aantal keer 

is er dus nog iets heel belangrijk gezegd in de off tape fase in het licht van de 

onderzoeksvragen. Ik heb dit dan achteraf ingesproken op de cassette en mee uitgetypt 

in het transcript. Tweemaal voelde ik toch nog een soort ‘zwart gat’ wanneer ik de 

bandrecorder afzette. Het leek alsof we beiden uit onze rol van interviewer en 

geïnterviewde vielen en er ontstond, naar mijn aanvoelen, een ongemakkelijke situatie. 

Achteraf bekeken denk ik dat dit komt door een slechte introductiefase, ook deze verliep 
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beide keren nogal ongemakkelijk en ik had telkens de neiging te vlug tot het interview 

over te gaan in plaats van er wat meer voor tijd te nemen. Deze twee interviews zijn ook 

beide aan de korte kant (zie ook bijlage iii). 

 

Tijdens het interview heb ik twee soorten vragen gesteld. De hoofdvragen, waarmee het 

interview een aanvang neemt en die het gesprek leiden (zie topiclijst). Voorts stelde ik 

vragen die het antwoord van de respondent moesten verduidelijken of verdiepen. Deze 

laatste vragen horen bij de techniek van het doorvragen, wat tot doel heeft belangrijke 

informatie los te weken. Hiervoor is het ‘analytisch luisteren’ van groot belang, er moet 

sturend worden nagedacht over alles wat wordt gezegd en de onderzoeksrelevantie moet 

steeds worden afgewogen (zie Cambré en Waege, 2001; Declercq, 2002b). Dit ervoer ik 

zelf als de moeilijkste taak als interviewer: er wordt zeer veel concentratie gevraagd, je 

moet snel denken en vlug ingrijpen. Soms echter is het beter niet meteen in te grijpen, 

omdat de respondent op dat moment ook andere relevante dingen vertelt. Als dit het 

geval was, probeerde ik te onthouden waar er nog over doorgevraagd moest worden en 

deed ik dit achteraf. Twee personen vonden de vragen te ruim en hadden het daardoor 

naar eigen zeggen soms moeilijk om te antwoorden. Steeds wanneer ze naar meer 

verduidelijking vroegen, heb ik gerepliceerd dat ze gewoon moesten antwoorden wat in 

hen opkwam bij die vraag. Deze techniek leek goed te werken. 

 

De topiclijst is niet erg lang, maar laat gezien de open vragen wel toe om lange 

antwoorden te geven. De duur van het interview varieerde dus sterk van geïnterviewde 

tot geïnterviewde. Het kortste duurde slechts een kwartier, het langste meer dan twee 

uur. Van sommige mensen had ik de indruk dat ze blij waren dat ze hun verhaal kwijt 

konden, van anderen dat ze er liever niet over praatten of er niets over te zeggen 

hadden.  

 

Meestal waren enkel de respondent en ikzelf in de interviewruimte aanwezig, buiten de 

keren dat het interview in een café plaatshad. In dat geval zaten we steeds met twee aan 

een tafel, zodat we minimaal gestoord werden. Tweemaal was er nog een tweede 

persoon bij. Yusuf stond erop dat zijn Turkse vrouw bij het gesprek aanwezig was, haar 

aanwezigheid had echter geen grote invloed omdat zij geen Nederlands sprak. Bij 

Mehmet was er een tolk aanwezig (de voorzitster van de vereniging), omdat de 

geïnterviewde geen Nederlands sprak. 

   

Tenslotte moet er nog iets gezegd worden over het gebruik van de bandrecorder. Bij elk 

interview is hier gebruik van gemaakt, achteraf zijn er transcripten van gemaakt om de 

analyse te vergemakkelijken. Dit bevordert tevens de betrouwbaarheid van het 
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onderzoek (Silverman, 2001, p 230). Sommige mensen werden aanvankelijk afgeschrikt 

door het gebruik van de bandrecorder. Wanneer dit zo was heb ik geprobeerd hen op hun 

gemak te stellen door hen te verzekeren dat het interview volledig anoniem was, dat 

enkel ik het bandje zou gebruiken en dat ik dat deed om nog precies te weten wat er 

gezegd werd. Ik heb ervoor gekozen om tijdens het interview niet te noteren, zodat ik 

steeds mijn volle aandacht bij de respondent kon houden.  

 

Voor de evaluatie en meer gedetailleerde omstandigheden waarin de interviews 

plaatsgrepen verwijs ik naar bijlage iii. Interviews die zeer vlot en zonder 

noemenswaardige incidenten verlopen zijn, heb ik slechts zeer kort verslagen. Bij andere 

heb ik dit wat uitgebreider gedaan. Deze informatie heb ik steeds meteen op de 

bandrecorder ingesproken na het interview.  

 

 

5.2.4 Dataverwerking en analyse 

 

Alle onderzoekers moeten in staat zijn hun data te organiseren, te managen en de 

betekenisvolle stukken eruit te destilleren. Meestal gebeurt dit door middel van labels, 

vaak gebaseerd op theoretische concepten, die men toekent aan stukken data. Dit noemt 

men coderen. Anderen geven er de voorkeur aan de concepten uit de data te halen met 

behulp van coderen (Coffey en Atkinson, 1996, p 26). Er is dus geen algemene 

consensus over hoe coderen moet gebeuren. Volgende algemene definitie, die beide 

perspectieven in zich draagt, kunnen we toch we van Gibbs overnemen: 

 

Coding is the process of identifying and recording one or more discrete passages of 
text or other data items (e.g. parts of picture) that, in some sense, exemplify the 
same theoretical or descriptive data (Gibbs, 2002, p57). 

 

Het coderen mag niet gezien worden als synoniem voor de analyse van de data. De 

analyse houdt ook het vinden van links tussen de codes, concepten en categorieën in en 

slaat tevens op de identificatie van relevante concepten (Coffey en Atkinson, 1996). 

Coderen is dus een hulpmiddel bij de data-analyse; het heeft hierin verschillende 

functies. Het kan zowel benaderd worden als een vorm van datareductie, als van 

datacomplicatie (Coffey en Atkinson, 1996, pp 28-30). Het is datareductie wanneer de 

codes vrij algemeen zijn en hun aantal niet al te groot is. De inhoud van de data wordt 

als het ware geïndexeerd waardoor ze gereduceerd wordt tot ‘behandelbare’ proporties, 

tot een aantal klassen en categorieën. Deze vorm van coderen laat reeds analyse toe: er 

kunnen immers relevante fenomenen opgemerkt worden, waarvan verschillende 

voorbeelden van gevonden kunnen worden en stukken data kunnen met elkaar 
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vergeleken worden, waardoor patronen opgemerkt kunnen worden (Seidel en Kelle, 

1995, pp55/6). Coderen kan ook datacomplicatie zijn. Dan wordt het gebruikt om de 

data uit te breiden, te transformeren en te herconceptualiseren. De data wordt ‘geopend’ 

en verder in vraag gesteld om nieuwe kenmerken of processen te identificeren. Het doel 

is dus een uitbreiding van het conceptueel kader en ontdekking van nieuwe 

analysedimensies (Coffey en Atkinson, 1996, pp 28-30). 

 

Ik heb de transcripten gecodeerd via het computerprogramma NVivo. Ik zal de 

terminologie die in dit programma wordt gebruikt hier overnemen en eerst een aantal 

begrippen verduidelijken. Verschillende auteurs hebben verschillende bewoordingen 

gebruikt voor het aanduiden van hetzelfde proces, dit heeft aanleiding gegeven tot heel 

wat verwarring over coderen (Gibbs, 2002, p58). In NVivo onderscheidt men slechts 

twee begrippen: code en node. Een node is de plaats waar de referentie(s) naar de 

passage(s) van een tekst wordt bijgehouden, samen met de naam en de definitie van 

deze node. Coderen wordt steeds in zijn werkwoordsvorm gebruikt en verwijst naar het 

proces van het identificeren van passages van een tekst die een bepaald voorbeeld of 

concept illustreren en verwijst tevens naar het daarna linken aan een bepaalde node 

(Gibbs, 2002, pp58/9). De link tussen de tekst en de node wordt dus gelegd via het 

coderen. 

 

Ik ben het coderen niet begonnen met vooraf gemaakte, op theorie gebaseerde nodes. Ik 

wilde mijn theoretische veronderstellingen niet al te veel opleggen aan de data en 

bovendien waren de vragen die ik mijn respondenten stelde al gestuurd door de theorie. 

Onvermijdelijk zou ik dus nodes krijgen die theoretisch relevant zouden zijn. Bij aanvang 

van het coderen heb ik gewerkt met zogenaamde ‘free nodes’, dit zijn nodes die volledig 

vrij kunnen worden toegekend zonder dat er een verband wordt verondersteld met een 

andere node (Bazeley en Richards, 2000). Toen het coderen voor alle interviews was 

gebeurd, had ik een lijst met 47 nodes. Met deze lijst bij de hand heb ik alle interviews 

nogmaals nagekeken en verder gecodeerd met nieuwe nodes als ik dat nodig vond. 

Vervolgens heb ik de nodes gegroepeerd in ‘trees’ en sommige van deze trees nog eens 

onderverdeeld. Deze trees stellen de verschillende relevante onderwerpen voor die 

voorkwamen in de interviews en die bijgevolg ook in mijn analyse aan bod moeten 

komen. De indeling heb ik gemaakt aan de hand van common sense (“welke nodes 

kunnen onder een gemeenschappelijke noemer ingedeeld worden?”) en theoretische 

overwegingen. Het maken van deze trees was voor mij een belangrijk deel van de 

analyse, omdat bepaalde onderwerpen op deze manier in een bepaalde categorie werden 

gestopt. Het resultaat van dit proces is te vinden in bijlage v. Veel van de nodes waren 

nog niet fijn genoeg om een gedetailleerde analyse toe te laten. Daarom heb ik de 
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gegeven nodes per computer opgevraagd en met pen en papier fijner gecodeerd 

naarmate de analyse verder vorderde. Ik vond dit in dit stadium van het onderzoek 

handiger, sneller en overzichtelijker dan werken met de computer. Om de lezer geen 

soort ‘black-box’ ervaring te geven, heb ik de resultaten van deze codering weergegeven 

in bijlage vi. 

Hoewel coderen en analyseren niet hetzelfde is (zie bvb Coffey en Atkinson, 1996), werd 

het mij duidelijk dat ze nauw verweven zijn en niet als volledig aparte processen kunnen 

worden gezien. Ik heb de analyse opgevat als het denken over nodes en concepten en 

tevens als het leggen van verbanden hiertussen (hiermee bedoel ik de links tussen node 

en concept, maar ook de links tussen concepten of nodes onderling). Ik gebruikte hierbij 

de techniek van analytische inductie: constante vergelijking en zoeken naar deviante 

cases.  

 

Coffey en Atkinson (1996, p 166) benadrukken dat geen enkel computerprogramma de 

analyse van kwalitatieve data van de onderzoeker kan overnemen. Het kan de analyse 

uiteraard wel veel vergemakkelijken. Het laat toe de data te managen, te coderen en 

stukken tekst gemakkelijk terug te vinden. Op deze manier bevordert het de 

transparantie van het onderzoek (Declercq, 2000c, p11/2), niet in het minste voor de 

onderzoeker zelf! 

 

(…) we do not merely report what we find; we create accounts of social life, and in 
doing so we construct versions of the social worlds and the social actors that we 
observe. It is, therefore, inescapable that analysis implies representation (Coffey en 
Atkinson, p108). 
 

De analyse en de weergave daarvan is noodzakelijk een reconstructie door de 

onderzoeker. Subjectiviteit blijkt wederom onvermijdelijk. Om dit zoveel mogelijk op te 

vangen zal ik veelvuldig gebruik maken van citaten (cfr vraisemblance bij Adler en Adler, 

1998; en betrouwbaarheid bij Silverman, 2001) en van comprehensive data 

management, zoals Silverman (2001) het voorstelt, nastreven (cfr 5.1.3).  
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5.3 Ethische kwesties  

 

Traditioneel draaien de ethische kwesties die horen bij kwalitatief onderzoek rond drie 

onderwerpen (Fontana en Frey, 1998, p70). 

 

(1) Informed consent: de respondent moet vrijwillig toezeggen met het interview nadat 

hij/zij zorgvuldig en eerlijk is ingelicht over het onderzoek. Ik heb steeds informatie 

gegeven over wie ik was, hoe ik bij de respondent ben terechtgekomen en wat ik ging 

doen met het interview. Silverman (2001, p 270) stelt de vraag in hoeverre je de 

respondenten deelachtig kan maken in je onderzoeksvraag. Het is bijvoorbeeld te 

gevaarlijk om de hypothesen bekend te maken, op deze manier zou je de antwoorden te 

veel sturen. Íets zeggen over het onderwerp is toch wel nodig, ik heb telkens gezegd dat 

mijn studie gaat over mensen van Turkse oorsprong en hun ervaringen met Belgen. 

Zoveel informatie leek te volstaan, want er is nooit een vraag van de respondenten uit 

gekomen over het inhoudelijke aspect van het onderzoek. Op de praktijk van informed 

consent zijn een aantal kritieken te leveren. Zo is weigeren niet zo voor de hand liggend 

voor een respondent gezien de mogelijkheid die het opent om misschien ‘iets te 

verbergen’ te hebben (Declercq, 2002d). Bovendien veronderstelt het dat de respondent 

de intentie van het onderzoek goed begrijpt, wat niet altijd het geval is (Warren, 2001), 

niet iedereen kan een volledig rationele en vrijwillige keuze maken (Declercq, 2002d). 

Deze kritieken zijn belangrijk om het belang van de informed consent te nuanceren, 

maar ze stellen de noodzaak van het informeren van de respondent op zich niet in vraag. 

    

(2) Bescherming voor fysieke, emotionele of andere schade: dit lijkt voor zich te spreken, 

maar houdt toch een subtiel gevaar in. Zo stelt Warren (2001, p89) dat “the act of 

listening itself” bepaalde gevaren inhoudt voor de respondent. De daad van het luisteren 

van de interviewer naar het spreken van de respondent reflecteert het zelf van de 

respondent. En dit kan schadelijke gevolgen hebben. Ik heb mijzelf volgende vragen 

meermaals gesteld: duw ik de respondenten niet in de rol van gemarginaliseerd, 

gediscrimineerd individu? Weer wordt de persoon beschouwd als staande buiten de 

Belgische samenleving. Is dit wel moreel verantwoord? Dit is echter slechts één 

zienswijze, langs de andere kant kan ook worden gesteld dat dit onderzoek mensen van 

Turkse origine de stem geeft die ze tot nu toe nauwelijks hebben gehad in het 

wetenschappelijk discours. Nu mogen zij hun mening geven over Belgen in plaats van 

omgekeerd en hun eigen standpunt over discriminatie wordt nu belicht. Men kan dit 

onderzoek dus verschillende etiketten opkleven: het kan zowel geïnterpreteerd worden in 

termen van marginalisering als van empowerment. Ik wens hier niet verder op in te 
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gaan, maar wil benadrukken dat uitspraken in deze aard zeer vatbaar zijn voor 

interpretatie en aanleiding kunnen geven tot oeverloze discussies. 

 

(3) Recht op privacy: dit is de taak om de identiteit van de respondent te respecteren. 

Ook dit onderwerp is gevoelig voor de zonet aangehaalde discussie. Ik heb de anonimiteit 

steeds gegarandeerd en dit achteraf ook gerespecteerd, de echte namen zijn telkens 

vervangen door pseudoniemen. 

 

Ik wil samen met Fontana en Frey (1998, p72) concluderen dat gezond verstand en 

morele verantwoordelijkheid centraal dienen te staan in het uitvoeren van veldwerk. Op 

de eerste plaats dienen we rekening te houden met de subjecten van ons onderzoek, 

vervolgens met het onderzoek op zich en tenslotte met onszelf. 
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6. Resultaten 

 

6.1 De respondenten 

 

In dit deel bespreek ik kort een aantal algemene kenmerken van de respondenten, zo 

wordt de doorzichtigheid van het onderzoek bevorderd voor de lezer. Voor de precieze 

gegevens per respondent verwijs ik naar de bijlage v.  

 

Met uitzondering van Mehmet zijn alle respondenten mensen van Turkse origine uit de 

tweede generatie, hun ouders zijn naar hier gemigreerd en zij zijn allemaal hier geboren. 

Ik heb acht mannen en vijf vrouwen geïnterviewd. Dit onevenwicht is er gekomen omdat 

ik mij gedwongen zag door persoonlijke fysieke problemen de laatste twee afspraken af 

te zeggen. De leeftijd varieerde tussen 22 en 31 jaar. Twee van de personen hebben 

geen diploma van het middelbaar onderwijs, zes van hen hebben enkel het middelbaar 

onderwijs afgemaakt en vijf hebben hogere studies gedaan (hogeschool of universiteit) of 

zijn daar nu nog mee bezig. Drie van de vrouwen hebben geen werk, een is verkoopster 

en er zijn drie studenten, drie arbeiders, twee zelfstandigen en één bouwvakker. Deze 

selectie is beter geschoold dan gemiddeld. Dit is te wijten aan een van de 

tussenpersonen, zij was zelf hooggeschoold en twee van de vijf personen die ik via haar 

had gecontacteerd hadden ook een hogere scholing. Via haar respondenten ben ik met 

de sneeuwbalmethode dan weer aan drie hooggeschoolden gekomen. Dit zou een effect 

kunnen hebben op de bevindingen van het onderzoek. Uit de studie van Djait (2003) 

bleek immers dat het onderwijsniveau van allochtonen een belangrijke invloed heeft op 

hun houding tegenover autochtonen. Zij stelde dat jongeren door hun onderwijspositie 

een verschillend integratieproces doorlopen, wat op zijn beurt een invloed heeft op de 

houding tegenover Belgen. De jongeren uit haar steekproef die ASO onderwijs volgden, 

stonden positiever tegenover Belgen dan de anderen. Ik moet hier wel opmerken dat de 

onderzoekster deze veralgemeningen maakt op basis van een kwalitatief onderzoek, ze 

kunnen dus niet hard gemaakt worden. Andere methoden zijn hiervoor beter geschikt. 

Toch moeten we haar bevindingen in het achterhoofd houden bij de bespreking van de 

resultaten.  

 

Mehmet is een uitzonderlijke case omdat zij als enige niet in België geboren is en omdat 

zij geen Nederlands sprak. Zij is naar België gekomen in het kader van een huwelijk. 

Daar de zelforganisatie onze afspraak had geregeld en ik dus nog geen contact met 

Mehmet had gehad, wist ik dit niet op voorhand. De voorzitster van de vereniging was 

ook aanwezig tijdens het interview en tolkte tussen Mehmet en mij. Spijtig genoeg is dit 
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interview onbruikbaar gebleken. Het meisje had naar eigen zeggen nooit contact met 

Belgen en kon er dus ook niet veel over vertellen.  

 

Hoe is uw contact met Belgen? 
(tolk antwoordt zelf) Ze heeft geen contact met de Belgen zelf. Ze woont hier nog 
maar twee jaar. 
En ook niet in de winkel of…? 
Als ze naar de winkel gaat, dan gewoon monotoon boodschappen doen. Betalen. En 
dan geen contact eigenlijk, zo gelijk ne robot eigenlijk. Begrijpt ge. Als ze werkt zal 
het misschien anders zijn, zegt ze. Dat gaat misschien veranderen (Mehmet).  

 

Ze had ook nog geen discriminatie ervaren en wanneer ik ernaar vroeg, zei ze dat ze hier 

niets over hoorde langs haar vrienden of familie. 

 

Ja, en hoe voelt ze zich dan als ze beseft dat ze kan gediscrimineerd worden? 
Mmmh, zij vindt nie goed als… zij heeft in Turkije meer sociale leven, meer contact 
met mensen en hier geen sociaal leven en nie veel contact met de mensen en zij vindt 
da echt jammer. Gij moet beter hier geboren meisje kiezen en dan zal zij weten nog 
veel over discriminatie (Mehmet). 

 

Het was duidelijk dat de vrouw niet veel te vertellen had over discriminatie, contact met 

Belgen of haar beeld van Belgen. Bovendien had ik de indruk dat de tolk soms te weinig 

of te veel vertaalde van het antwoord van Mehmet of zelfs zelf antwoordde. Om deze 

redenen heb ik het interview van Mehmet niet opgenomen in de bespreking van de 

resultaten. In feite zijn de resultaten dus slechts gebaseerd op twaalf interviews.  

 

 

 
6.2 Sociale categorisatie 

 

Hoewel er nergens specifiek naar gevraagd wordt, is duidelijk uit de interviews naar voor 

gekomen dat er veel meer groepen dan enkel ‘Belgen’ en ‘Turken’ van belang zijn voor 

de attitudevorming van de respondenten. Verschillende groepen werden spontaan 

vernoemd (dit bevestigt de resultaten uit Nederland, zie Verkuyten, 2001). Ik heb ervoor 

gekozen de relevantie voor de respondenten hiervan eerst te bespreken, omdat ook in de 

theorie van Tajfel alles begint met de perceptie van categorieën. Namelijk met sociale 

categorisatie en de sociale vergelijkingen tussen de onderscheiden groepen. Deze 

vergelijkingen vormen een gids voor het handelen en bepalen tevens de sociale identiteit 

(Tajfel, 1978b, 1981, 1982). Dit legt een belangrijke beperking van het initiële onderzoek 

bloot. Mijn aandacht gaat vooral uit naar de relatie tussen Belgen en Turken, de grote 

complexiteit van de sociale categorisatie wordt niet volledig in rekening genomen. Dat 

het toch aan bod is gekomen in de interviews wijst op het klaarblijkelijk grote belang 

ervan voor de respondenten. Om deze reden heb ik beslist dit hier toch te bespreken, zo 
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wordt duidelijk in welke sociale ruimte men zijn sociale identiteit construeert. Ik wil 

nogmaals benadrukken dat er geen specifieke vragen waren voorzien over het 

onderwerp, dus het gebruikte materiaal was nogal verspreid over de interviews en weinig 

gestructureerd (om deze reden merkte ik vooral tijdens het coderingsproces op dat er 

relatief veel over werd gesproken). Dat dit onderwerp toch aan bod is gekomen is te 

danken aan het flexibele en open karakter van de kwalitatieve methode van 

dataverzameling. 

 

Volgende zaken zal ik in acht nemen: met welke groepen vergelijkt men zichzelf? Vindt 

men dezelfde groepen relevant of bestaat hier geen consensus over? Worden deze 

groepen op dezelfde manier geëvalueerd of zijn hier ook verschillen tussen? Om dit alles 

te verduidelijken zal ik veelvuldig gebruik maken van citaten. Dit stuk zal dus 

grotendeels beschrijvend blijven en weinig theoretisch zijn. Het schetst de perceptie van 

de sociale ruimte waarin de geïnterviewde personen zich bevinden. Ik heb iets opgevat 

als een ‘groep’ of ‘categorie’ wanneer men verschillen aanhaalde of suggereerde tussen 

zichzelf (of de eigen groep) en een andere groep. Deze verschillen moeten (onder 

andere) betrekking hebben op of relevant zijn voor contacten met Belgen. 

 

 

6.2.1 Eerste generatie Turken – tweede generatie Turken  

 

Generatieverschillen werden het meest aangehaald van alle groepsverschillen, dit is niet 

verwonderlijk omdat ik specifiek heb gevraagd naar de contacten van de ouders met 

Belgen. Slechts vier personen van de twaalf zeiden dat deze contacten zeer goed 

verliepen. De rest van de ouders had bijna geen of slechts zeer beperkte contacten.  

 

Ik moet zeggen, mijn ouders hebben niet zoveel contact met de Belgen. 
Nee? 
Die zijn nog van de vorige generatie, die zijn van Turkije overgekomen. 
Ja 
En ik weet het niet, dat is al jarenlang, mijn pa kan nog wel een keer babbelen 
tegenover de Belgen. Hij spreekt niet echt goed Nederlands maar wat Gents. Maar goe 
overeenkomen? Contact met de Belgen? Ik denk het niet. (Ali) 

 
 
En uw familie, vooral uw ouders dan, hoe denken die over Belgen? 
Pff, da’s moeilijk om antwoorden he. Da’s een andere generatie en die denken daar 
natuurlijk anders over, die denken daar anders over. Die zijn altijd zo afstandelijk, nie 
echt gelijk vroeger, maar toch, toch is er iets da hen schrik aanjaagt. Nie echt zo van 
“wow”, maar ze zijn toch nie gerust. 
En hoe zou da komen? 
Ze zitten hier in een vreemd land, voor hen is da een vreemd land. Voor mij nie meer. 
En ze hebben dan ook niet zoveel contacten met Belgen misschien? 
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Mja, met buren, “goeiedag”, “goeiedag”. En da is alles, ze hebben geen Belgische 
vrienden ofzo. (Yusuf) 

 

Acht van de respondenten stelden spontaan generatieverschillen verantwoordelijk als 

verklaring voor de zeer beperkte contacten van de eerste generatie. Men heeft het dan 

over verschillende zaken die de generaties onderscheiden: over godsdienst, traditie, 

onderwijs en taal. Deze verschillen zijn relevant omdat de geïnterviewden zichzelf op die 

vlakken als ‘moderner’ zagen, wat hun contacten met Belgen ten goede komt. De eerste 

generatie, in dit geval vertegenwoordigd door hun ouders, is een relevante sociale 

vergelijkingscategorie waardoor ze zichzelf positief kunnen onderscheiden. Ik zal nu kort 

ingaan op de verschillen die door de geïnterviewden als relevant werden gepercipieerd.  

 

 

Taal en onderwijs 

 

Het meest frequent vernoemde verschil is taal, in de helft van de gevallen werd dit 

onderwerp aangehaald. 

 

als ge de taal niet weet dan sukkelt ge hier, dan sukkelt ge in elk land. Maar ik wist 
mijn taal, ik heb heel weinig problemen gehad, in leven. Ik heb weinig, bijna nooit 
gehad. Ik kon mij beschermen, meer dan hen. Zie je de overstap al, meer dan hen. 
(Ceylan) 
 
 
Maar ik denk ook dat mijn ouders met Belgen zouden kunnen omgaan, mochten ze 
Nederlands kennen, maar omdat dat hun grootste probleem is van hen, kunnen ze niet 
met Belgen om. Praten en al, hun problemen ermee uitleggen. 
Dus de taal is het belangrijkste? 
De taal is heel belangrijk. (Ridvan) 

 

Huseyin wijst ook op de beperkte kennis van het Nederlands van zijn ouders, hij verbindt 

dit met het weinige onderwijs dat zij gehad hebben in Turkije. De schoolplicht bedroeg er 

vroeger slechts acht jaar, wat het leren van het Nederlands bemoeilijkt. Ook bij Meryem 

wordt deze factor off tape aangehaald.  

 

 

Traditie en godsdienst 

 

Andere grenzen tussen beide groepen liggen volgens drie mensen vooral op het vlak van 

traditie en godsdienst. 
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En denkt u dat dat misschien ook een invloed heeft op uw contact met 
Belgen?  Het geloof. 
Ewel misschien, het verschil in man-vrouw ook. Allé het verschil, eigenlijk euhm, het 
contact tussen man en vrouw dat da ook wel helemaal uitgelegd en weerlegd is en in 
de islam en in de koran van… en kijk op die en die manier kunnen jullie contact 
hebben en ook naar overlevering van de profeet Mohammed zijn er bepaalde 
gewoontes in de islam die dan ook die direct contact met man en vrouw verbieden en 
ik denk dat dat ook een eerste belemmering zal vormen tussen een Turkse gelovige 
gemeenschap en een Belgische, ja christelijke of eventueel niet-gelovige 
gemeenschap. 
Ja, en denkt u dat dat de belangrijkste… 
De belangrijkste, da zal wel één van de drijfveren zijn. Ik spreek dan ook wel voor een 
oudere generatie. Jongeren denk ik dat ze euh veel meer aan geloofsafval lijden en dat 
ze ook een stuk geïntegreerd of zelfs geassimileerd geraken. En daardoor ook 
bepaalde religieuze zaken niet meer naleven en dat bevordert dan soms ook het 
contact. (Saban) 

 

Soms is het niet helemaal duidelijk of de jongeren positief staan tegenover dit verschil in 

traditie en godsdienst. Zo illustreert het volgende fragment dat er soms nogal wat twijfel 

bestaat over wat nu precies de ‘juiste’ houding is. Het toont aan dat er een discrepantie 

bestaat tussen de Turkse en de Belgische gemeenschap en dat sommige personen zich in 

een moeilijke positie tussenbeide bevinden. 

 

Ik zou zeggen onze volk wordt ook een beetje moderner. 
Ja 
Ik ga niet zeggen dat dat goed is of slecht is. Dat kan ik nu niet zeggen want op 
godsdienstige vlak is dat slecht. Maar als ik zeg tegen een Belg: “Wat is aanpassen?”, 
dan kunnen die dat niet antwoorden. De meeste kunnen dat niet antwoorden. (Ali) 

 

 

De tot hiertoe geïllustreerde verschillen tussen de generaties hebben een invloed op 

contact met Belgen, maar ook louter de afwijzende houding van Belgen speelt een rol in 

de beperkte contacten. Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van volgende 

fragmenten. 

 

Ge kunt da zo een beetje vergelijken met de autostrade zo, als ge zo aan ’t rijden zijt, 
als iedereen 120 rijdt en ze rijden zo gat aan gat, als ge zo geen dinge, plaats krijgt 
om in te voegen, dan gaat ge altijd rijden op rijvak één of twee, ge gaat nooit op drie 
geraken.  
Ja. 
’t Is zo’n beetje nemen en geven, als ge zo zelf niets krijgt, kunt ge ook niet geven. 
(Huseyin) 
 
 
Kunnen er nog ander dingen zijn die van belang zijn, die hen belemmeren? 
Ik denk dat ze gewoon het merendeel van de mensen niet weten van de Belgische 
mensen van hoe zo zij tegen over hen staan. Gelijk moest ik iets fout doen zou denk 
ik, een Belg die niet zoveel denkt 'k zal het zo zeggen “die Turken hebben het weer 
gedaan”. Dat mijn ouders ook in die positie zitten van “ja kijk, die Belgen willen niets 
meer met ons te maken hebben. Dus als wij hun met rust laten, zullen zij ons ook met 
rust laten”. Ik denk dat zij zo gedachten hebben. (Ridvan) 
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In deze twee gevallen wijt de respondent de afstand tussen hun ouders en Belgen aan de 

negatieve of afstandelijke houding van de Belgen. Een belangrijk verschil is wel dat 

Huseyin de stelling zelf ook onderschrijft, terwijl Ridvan duidelijk maakt dat het idee van 

zijn ouders, en niet dat van zichzelf, is.  

 

 

Uit dit alles komt duidelijk naar voor dat de eerste generatie Turken in de meeste 

gevallen een belangrijke vergelijkingscategorie vormt voor de tweede generatie als het 

over contacten met Belgen gaat. Deze vergelijking verloopt voornamelijk positief: de 

tweede generatie kan namelijk beter Nederlands, is beter geschoold en moderner op vlak 

van traditie en geloof. Deze verschillen worden verklaard door het feit dat hun ouders 

geboren zijn in Turkije en de geïnterviewden in België. Dit op zich al maakt de situatie 

voor deze laatste ‘gemakkelijker’; qua contacten met Belgen hebben zij een stapje voor. 

De vergelijkingen gebeurden steeds op een spontane manier, zonder dat ik er expliciet 

een vraag over had gesteld, slechts in vier interviews gebeurde dit niet. Dit (en het 

hiermee verbonden feit dat het onderwerp niet tot het oorspronkelijke onderzoeksopzet 

behoorde) maakt duidelijk waarom er slechts beschrijvende en weinig diepgaande 

informatie voorhanden over is in de interviews. Hetzelfde geldt voor het volgende deel.  

 

 

6.2.2 De tweede generatie: één geheel? 

 

Uit het vorige zou kunnen worden geconcludeerd dat de tweede generatie een vrij 

uniform geheel is. Want hoewel er een aantal verschillende factoren werden 

onderscheiden die deze anders maakte dan de eerste generatie, zijn deze toch min of 

meer samen te vatten onder één noemer: ze illustreren dat de tweede generatie 

‘aangepaster’ is aan de Belgische samenleving. Toch zou deze conclusie incorrect zijn. 

Het merendeel van de personen wijst immers op allerhande factoren die toch nog 

toelaten onderscheid te maken tussen mensen van de tweede generatie. Er zijn een 

viertal breuklijnen te onderscheiden. 

 

 

Scholing 

 

Daarstraks is er al gewezen op het belang van verschil in scholing tússen de generaties, 

maar ook bínnen de tweede generatie maakten twee personen een onderscheid. Het is 

niet verwonderlijk dat de personen die dat deden zelf hooggeschoold zijn. 
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Ja, en u vrienden, uw Turkse vrienden eigelijk, euh hoe denken die over 
Belgen? 
Mijn vrienden ja, mijn vrienden die zijn voor tien procent geschoold, die hebben zich… 
dat kan u al een beeld brengen. Die negentig procent die werkt in de fabriek en dan 
komen die ’s avonds toe thuis, doen iets in een vereniging, café, dat zijn heel 
monotone leven. Euh, die tien procent die probeert er nog iets aan te doen, meer dan 
dat ze willen. Euh, ik zeg niet dat ik geen goeie omgeving heb bij mijn vrienden... Als 
ik daar ben, dan denk ik dat wat ik vertel, dan luisteren ze mij heel goed van “ja, 
dienen weet het, dienen vertelt het, die zal gelijk hebben” en ik zal dat ook wel graag 
hebben van die persoon als die iets vertellen, dat dat iets nuttigs zou bijbrengen bij 
mij, maar dat is meestal niet zo. 
Ja, en hoe praten zij dan over Belgen? 
Ik denk euh, hoe meer euh ervaring hebt, hoe meer je dichterbij komt, hoe minder je 
problemen zal hebben. 
Ja 
En die mannen, ik zeg op café, die gaan het moeilijk hebben. Allochtonen in een 
Belgisch café ja, samenzijn, die zien mekaar dan enzo en daarom zitten die meestal in 
een Turkse omgeving waar de Belgische omgeving geen contact heeft met hen. 
(Ceylan) 

 

Het is duidelijk dat beide personen negatief staan over de gemiddeld lage scholing van de 

rest van de Turken. ‘Ge moet er nie veel van verwachten’ (Huseyin) en ‘ze brengen mij 

meestal niets nuttig bij’ (Ceylan) zijn tekenende uitspraken. Vanuit het perspectief van 

de sociale identiteitstheorie, zijn de laaggeschoolde Turken een categorie waartegen de 

hooggeschoolde Turken zich positief kunnen afzetten.  

 

 

Traditionaliteit 

 

Eén persoon maakte onderscheid binnen de tweede generatie naargelang traditionaliteit. 

Dit was iemand naar eigen zeggen zeer geïntegreerd was in de Belgische samenleving en 

ook Belgen in haar familie had.  

 

Maar ik zeg het, ge maakt da [discriminatie] bij uw eigen volk ook mee, dus als ik ’t zo 
bekijk, ’t is twee kanten. We maken da mee, zo allez, vaak, zelfs… we maken da meer 
mee van Turkse mensen als vriendin. Mijn vriendinnen ook, die gaan met Belgische 
mensen, waarom? Omda we mogen uitgaan, omda we te vrij zijn in under ogen.  
Ja. 
Wa da normaal is. 
Da’s kritiek vanuit…? 
Kritiek, jaja, tuurlijk. Zo van “ge moogt veel”, en dan als meisje “allez, hoe kan da en 
hoe komt da? Waarom zijn u ouders zo vrij, waarom is uw broer tegenover u zo los?”. 
Ja. 
’t Zijn zaken die wij nie begrijpen, maar zij ook nie. (Aylin) 
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Leeftijd 

 

Voor vijf personen bleek ook leeftijd een factor te zijn waarmee je Turken van de tweede 

generatie kan onderscheiden van elkaar wat betreft omgang met Belgen. 

 

Ja, eerlijk gezegd wij hebben in die omgeving niet veel problemen met de Belgen. Wij 
komen goe overeen. Ik denk niet dat er een groep bestaat bijvoorbeeld “wij zijn 
racisten voor Belgen”. Ik heb dat nog nooit gehoord. 
Nee? 
Nee, nee, nee. Wanneer gebeurt da bij mensen, zestien, zeventien jaar die nog pas 
aan het groeien zijn. Puberteit noemen we da. Die nog pas aan het groeien zijn. Die 
zijn beetje agressiever in het begin maar achter een paar jaar als die twintig jaar is 
dat allemaal weer gedaan. Ja, ‘t is meestal zo. 
Dat hangt van de leeftijd af? 
Ja, een beetje aan de leeftijd da ze minder nadenken en direct uitspreken en zo maar 
als ge negentien, twintig jaar wordt is dat allemaal gedaan. 
Ja 
Ja, helemaal anders. 
Ja, en hoe komt dat denkt u? 
Euh, dat komt ook een beetje van de opvoeder. Da komt ook allé dat dat van 
opvoeden is, van school af. Omdat ze veel jonge mensen met de leerkrachten op 
school een beetje discussie hebben en zo. Ze denken dat ze de baas zijn. Ik zie da 
veel en ik heb dat ook meegemaakt vroeger op school. Ma in eens als ze zo negentien, 
twintig jaar worden dan goed, dan gaan ze naar, dan gaan ze gaan voetballen, dan 
gaan ze gaan werken. Als ze gaan werken dan zijn ze samen met de Belgen, dan zien 
die hoe die mensen zijn. Je moet niet van ver bekijken, als je van ver bekijkt met een 
Belg. Ge kunt met iedereen discussie maken. Als ge spreekt bijvoorbeeld, ge denkt 
helemaal anders over de Belgen, niet over de Belgen, over andere soorten mensen 
ook. 
Ja 
Bijvoorbeeld gaan praten je ziet direct, die mensen zijn geen gevaarlijke mensen. 
Ja, dus u denkt dat da eigenlijk vooral komt door contact met, door contact 
Tuurlijk, hoe meer contact opneemt hoe meer de problemen gaan vermijden. 
En hoe jonger hoe minder contact? 
Hoe jonger hoe minder contact. Die lopen weg, die zijn altijd in bende enne misschien 
problemen vermijden, zoveel mogelijk met de jonge mensen contact opnemen. (Metin) 
 

 

 

Streek van herkomst  

 

Een ander verschil dat werd aangehaald tussen Turken in België, is dat tussen de 

verschillende streken van origine van de migranten. Dit werd driemaal vernoemd in de 

interviews. Slechts één persoon heeft een waardeoordeel uitgesproken over deze 

verschillen. 

 

Ja, euh ik kom uit Kars, Emirdag is helemaal een andere streek. De karakters zijn ook 
heel anders hoor. Ze vinden dan… de karakters zijn heel anders. Vele gaan dan ook 
niet bijvoorbeeld, pff, zelfde denken van wat dat ik denk. Maar mijn, mijn streek ga 
meer hetzelfde denken. 
Ah ja, ja. 
Dat is echt waar. 
En wat denkt u dat de verschillen zijn? 
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(lange stilte) ‘t Is een andere cultuur, heel anders.  
Ja 
Bwa, gelijk trouwen is bij hun ook normaal op zeventien, achttienjarige leeftijd. Ook 
nooit verplichtingen, dat denk ik niet. ‘t Is meer uit vrijheid dat er getrouwd wordt. Bij 
ons is dat niet normaal. 
(…) 
(kordaat) Bedriegen en al ook, bij ulder bestaat dat meer, doen ze meer. 
(…) 
Ja 
De vrouwen zijn dan ook meer thuis, ‘t is nie dat ze ook slagen krijgen maar euh de 
man mag dan alles, met alles is dat: meer bedriegen. En de vrouwen pikt dat dan. 
Maar euh, bij onze man is dat echt heel, heel minder. Dat bestaat bijvoorbeeld niet. 
Vrijheid is hetzelfde bij ons. Bij ulder is dat nog meer de man de vrijheid. Maar euh… 
Er is veel verschil, heel veel, als ‘k ik 's avonds om tien uur bijvoorbeeld iets ga 
drinken bij mij moeder of bij mij zus en als zij dat zien, dan vinden ze dat niet normaal 
dan zeggen zij: “gij mag veel meer van uw man”. Neen, bij mijn streek, mijn streek, is 
dat heel normaal. Maar euh bij ulder is dat het geval niet. Dus de vrouw blijft 's 
avonds thuis. (fluistert) Da ‘s 't geloof. En ook als ze trouwen, als ze trouwen, bij ons 
is dat de vrijheid. Dus de man kiest wat hij wil kopen, euh voor de vrouw maar bij 
ulder is dat meer, ze zeggen dat, ze maken een lijst, euh eerst tweehonderdduizend 
frank hebben voor de moeder. 
Uhm, de man zegt u? 
Ja, ja, nee, nee, de vrouw. 
Ja, ja 
Dus euh, de vrouw maakt dus de lijst en de ouders vinden dan een bepaalde bedrag 
van de schoonzoon, van de toekomstige schoonzoon zal ik zeggen. Dat is bijvoorbeeld 
tweehonderdduizend frank d’ erbij. 
Ja 
Ze krijgen dan dus eigenlijk een soort verkoop. Da vinden wij dus absoluut abnormaal. 
Heel vernederend, euh (Meryem) 

 

Meryem stelde verder off tape dat Belgen vooral slechte ervaringen hadden met deze 

groep uit Emirdag en hierdoor negatief gingen staan tegenover alle Turken. Ali erkende 

de verschillen tussen culturen in Turkije ook, maar vond deze niet zo belangrijk. Hij vindt 

godsdienst een bindende kracht die het belang van cultuurverschillen overstijgt. Zo 

antwoordde hij het volgende op mijn vraag: 

  
En zijn er verschillen in die Turkse cultuur, allé maken jullie dan zelf ook een 
onderscheid tussen Turken? 
Op het vlak van culturen, ja hoe moet je dat zeggen. Een cultuur dat trekt een beetje 
op onze godsdienst, ja hoe moet ik dat zeggen. Dus je moogt dat niet onderscheiden, 
ik zal het zo zeggen. Cultuur wil zeggen in feite onze godsdienst. Ja, ik zal zeggen niet 
honderd percent maar ik zou zeggen zeventig, vijftig procent. (Ali) 

 
 

Dit alles samenvattend kunnen we stellen dat mensen van de tweede generatie, volgens 

hun eigen perceptie, ook onderling veel verschillen. Over het algemeen zien zij zichzelf 

niet als één geheel. Scholing, traditionaliteit, leeftijd en streek van herkomst zijn 

breuklijnen waarmee ze zichzelf kunnen onderscheiden van de rest van de tweede 

generatie. Men zet zich af tegen de groepen waartoe men zelf níet behoort: de 

hooggeschoolden zetten zich af tegen de laaggeschoolden, de modernen zetten zich af 

tegen de traditionelen, de ouderen tegen de jongeren,… Ook hierbinnen zijn er dus 

processen van sociale categorisatie aan de gang. Deze bevinding strookt met de sociale 
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identiteitstheorie: men zet zich af tegen groepen waartoe men niet behoort om zo een 

positieve sociale identiteit te verkrijgen (Tajfel en Turner, 1979). Dit is tevens relevant 

voor de attitude tegenover Belgen: de personen van de groepen waar men niet toe 

behoorde hadden slechtere contacten dan zijzelf.  

 

Het is opvallend dat de breuklijnen tussen groepen niet zeer sterk waren en door 

sommigen werden er helemaal geen vernoemd. Bovendien waren er ook geen die zeer 

veelvuldig terugkeerden: andere respondenten vernoemden meestal ook andere 

breuklijnen. Dit is logisch omdat ik binnen de tweede generatie geen selectie heb 

gemaakt van bepaalde ‘categorieën’ (bijvoorbeeld hooggeschoolden/ traditionelen/…) die 

ik wilde interviewen. Deze verschillende soorten mensen, construeren ook verschillende 

soorten breuklijnen. Dat de breuklijn tussen eerste en tweede generatie meer 

uitgesproken aan bod kwam, is te danken aan het feit dat al mijn respondenten 

afkomstig zijn uit de tweede generatie. 

 

 

6.2.3 Nog meer categorieën… 

 

In dit stuk zal ik nog een tweetal andere groepen bespreken die door de respondenten 

als relevante vergelijkingscategorieën worden gepercipieerd. Deze groepen tonen niet het 

verschil aan tussen de tweede en de eerste generatie, noch tussen de leden van de 

tweede generatie onderling. 

 

 

Turken in België – andere vreemdelingen in België 

 

Eén onderscheid dat ook nog werd gemaakt heeft betrekking op Turken en andere 

vreemdelingen in België: in vier van de twaalf interviews werd hier een uitspraak over 

gedaan. In deze vier gevallen werd er meestal om een verschillende reden naar andere 

vreemdelingen verwezen, ook hier kunnen we dus zeker niet spreken van een eenduidige 

richting van de sociale categorisatie. Aylin stelt zich bijvoorbeeld negatief op tegenover 

sommige Marokkanen, Meryem doet hetzelfde tegenover Tsjechen en Bulgaren. Ceylan 

vindt de situatie van de huidige eerste generatie Tsjechen dan weer parallel lopen met de 

vroegere situatie van de eerste generatie Turken. En Ali tenslotte klaagt aan dat 

Belgische media teveel veralgemenen naar ‘vreemdelingen’ wanneer zij het hebben over 

personen uit verschillende herkomstlanden. We kunnen uit de gesprekken dus geen 

algemene lijnen ontwaren, we zijn enkel in staat te stellen dat andere groepen 
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vreemdelingen kunnen worden gebruikt om zichzelf (en de eigen groep) mee te 

vergelijken. 

 
 

Turken in België - Turken in Turkije 

 

In zes interviews wordt er verwezen naar Turken in Turkije. In vijf van deze interviews 

lijkt de relatie die de geïnterviewden hebben met Turkije nogal dubbelzinnig. Langs de 

ene kant houden ze van het land en zijn bevolking, langs de andere kant voelen ze zich 

daar niet op hun plaats. Het lijkt tevens de vraag naar de identiteit van de respondenten 

te symboliseren: moet men zich Belg of Turk voelen? Bij beiden lijkt men ambigue 

gevoelens te hebben. Volgende fragmenten zijn hier voorbeelden van. 

 

Euh, wij leven hier en we voelen ons ook, allez, de meesten van ons voelen ons Belg 
eh. In Turkije zijn we ook vreemdelingen, in Turkije zijn we ook vreemdelingen. Dus 
euh, wat is ons land? Want euh, toch verkies ik België. Ook al hebben we zo’n beetje 
Turkije in ons zicht, voorbeeld als ’t er voetbal gespeeld wordt en al, dan zijn we “eui, 
Turkije, Turkije!”. Maar ik weet zeker, als al die Turken hier naar Turkije verhuizen eh, 
en dan speelt match tegen Turkije België eh, die gaan allemaal België steunen (lacht), 
zie je. Da’s zo’n beetje heimwee eh, Turkije ziet ge nie en “eui, Turkije!”, maar ja, 
haha, als ge naar Turkije verhuist en ge ziet daar die discriminatie, dus euh, wij zullen 
daar ook gediscrimineerd worden eh, da’s nie, allez, dan gaan ze zeggen “eui, België!”. 
(Talip) 
 
 
Ja ik ben wel een Belg, maar ja we voelen ons nog altijd een beetje in het buitenland, 
we zijn niet in onze vaderland. Ik ben hier geboren, normaal gezien ben ‘k ik hier 
geboren, maar als wij naar Turkije gaan dan worden we ook gediscrimineerd. 
Ja? 
Pas op, ja: “vorten Europeaan”. Ik vind we kunnen ons niet thuisvoelen, zelf in Turkije, 
zelf in België. 
En vindt u dat vervelend? 
(zeer defensief) Ah vervelend, zou de gij dat niet vervelend vinden? Als ge zegt van 
ah, als ge gediscrimineerd voelt. 
Maar ik vraag van… 
(onderbreekt) Ge zijt niet thuis, niet thuis! Als ge naar daar gaat beginnen ze van: 
“Europeaan wat kom de hier doen”. Wij hebben niets verkeerd gedaan, allé we zijn in 
België geboren, maar op vakantie: “Ah kijk het is een Europeaan”. Allé je doet toch 
niets verkeerd omdat wij een andere levensstijl hebben. Heel anders. Het is gewoon 
omdat ze denken dat het hier allemaal veel gemakkelijker is. (Ali) 

 

Rabia en Meryem hebben zich off tape zelfs zeer negatief uitgelaten over de Turkse 

bevolking, vooral over hoe zijzelf door hen werden behandeld. Enkel Aylin is uitgesproken 

positief over Turkije.  

 

Ik ga elk jaar terug naar mijn land, ‘k amuseer mij daar rot, beter dan hier. Dus, 
waarom? Iedereen versta mij daar, al de Turkse jonge mensen, het zijn intelligente 
gestudeerde, toffe mensen. Maar hier heb je da nie. Ge hebt hier geen stamcafé, of 
een goei vereniging, waar da je terecht kan gaan. (Aylin) 
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Samenvattend kunnen we stellen dat overige vergelijkingscategorieën die worden 

gebruikt door tweede generatie Turken, andere vreemdelingen en Turkse Turken zijn. 

Wat over andere vreemdelingen gezegd wordt is zeer uiteenlopend, maar wat betreft 

Turkse Turken heeft een groot deel van hen die deze vergelijkingscategorie heeft 

vernoemd nogal ambigue gevoelens. 

 

 

Over sociale categorisatie kunnen we besluiten dat het een zeer complex proces is dat 

anders kan worden toegepast naargelang de situatie. Soms zet men bijvoorbeeld de 

tweede generatie als geheel ten opzichte van de eerste generatie en soms differentieert 

men binnen deze tweede generatie. Bovendien gebruiken andere mensen ook andere 

categorieën. Dit idee kunnen we tevens terugvinden bij Tajfel: 

 

No social group consists of individuals who will all react in the same way to conditions 
in which they live; and no social group is an island – in the same sense in which ‘no 
man is an island’. A social group can only exist as such because it is inserted into a 
social system composed of many other groups (Tajfel, 1978a, p6) 

 

Zeer algemeen kunnen we stellen dat deze groepen meestal worden gebruikt om zichzelf, 

en de eigen groep, positief tegen af te zetten. Wat betreft contacten met Belgen worden 

zij dikwijls gebruikt om te illustreren dat zijzelf een beter contact hebben (bvb in 

vergelijking met de eerste generatie, laaggeschoolden, traditionelen, personen uit andere 

streek afkomstig, jongeren).  

 

De belangrijkste categorie voor dit onderzoek heb ik nog niet behandeld. Dan heb ik het 

uiteraard over die van de Belgen. Dit komt aan bod in het volgende hoofdstuk. 
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6.3 De houding  

 

Uit het vorige is gebleken dat men zichzelf vaak op een positieve manier afzet tegen 

andere groepen, dit geldt ook voor relaties met Belgen. In dit deel zal ik dan ook eerst ik 

nagaan of Turken Belgen wel als een aparte groep beschouwen. Om de terminologie van 

van Tajfel (1982) te gebruiken: we zullen nagaan of er zogenaamde ‘externe 

groepscriteria’ aanwezig zijn. Worden er bepaalde etiketten op Belgen als groep gekleefd 

door Turken? Door middel van deze etiketten of stereotypen komen we meteen ook te 

weten wat de houding is van de respondenten. Brown (2000) stelt immers dat 

stereotypen de inhoud vormen van de categorische groepen die men onderscheidt. Ik zal 

nagaan of Turken en Belgen soms recht tegenover elkaar worden geplaatst op het gebied 

van bijvoorbeeld godsdienst, opvoeding,… In 6.4 wordt dan onderzocht wat aan de basis 

zou kunnen liggen van de houding, onder andere de geformuleerde hypothese zal daar 

dus worden nagegaan. 

 

Vooral de openingsvraag van de topiclijst, ‘hoe is uw contact met Belgen’, was bedoeld 

om de houding tegenover Belgen na te gaan. Een rechtstreekse vraag hiernaar leek mij 

wat te bedreigend gezien de omstandigheden. In alle twaalf gevallen werd deze vraag 

positief tot zeer positief beantwoord.  

 

Hoe is uw contact met Belgen? 
Euh, ja (lacht), goe ze. Ja, ik heb Belgische vrienden. Dus euh, redelijk goed eigenlijk. 
Ik heb wel meer Turkse vrienden dan Belgische. (Fatma) 

 

Echt lange antwoorden kon deze vraag over het algemeen niet losweken. Daarom stelde 

ik er telkens een paar vragen bij. Ik vroeg bijvoorbeeld waar men vooral contact had en 

peilde dan nogmaals naar het verloop van deze contacten. Ook dan nog bleef iedereen 

positief over zijn/haar contacten, enkel Ridvan begon spontaan over een ervaring van 

discriminatie te vertellen. Als we enkel de antwoorden op deze vragen in rekening 

nemen, zouden we dus kunnen concluderen dat de overgrote meerderheid van de 

respondenten positief staat tegenover Belgen. Toch zijn later in een zevental interviews 

subtiele aanwijzingen te vinden dat men Belgen en Turken als aparte groepen 

beschouwt. In vier van deze gevallen zet men zich op een negatieve manier af tegen 

Belgen, ik zal deze meningen hier uitgebreid aan bod laten komen aan de hand van 

volgende citaten.  

 

België heeft een andere traditie, een andere cultuur dan bij ons. Dat zal altijd zo 
blijven. Je gaat dat nooit kunnen veranderen. 
Denkt ge? 
Ja, niet kunnen veranderen. Der gaat nooit een verandering komen. Misschien drie, 
vier, vijf generaties later. Dat kan zijn. 
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(…) 
Ik zou zeggen Belgen zijn meer rustiger. 
Ja 
Tegenover de vreemdelingen. Vreemdelingen, ik ga het nog een keer zeggen zijn meer 
agressief. 
Ja 
Dat zit een beetje in de opvoeding. Dat wil zeggen, wat wil dat zeggen, eer hebben. 
Eer is heel belangrijk voor ons. Mwa, als ge dat wil vertellen wat dat eer betekent,  eer 
betekent aan een Belg, die begrijpt dat niet, die gaat dat niet accepteren. Zeker 
weten. Ik heb het al geprobeerd (lacht), ze accepteren dat niet. Ze willen niet weten 
wat dat is, eer. 
Ja 
Dus, ik kan het niet uitleggen (lacht). Ofwel willen ze het niet begrijpen. Respect en 
eer dat is heel belangrijk. Maar ge moet dat proberen te vermijden die problemen daar 
rond. 
(…) 
ls er iets gebeurd ik zal het zo zeggen. We hebben geld nodig, ondersteunen. Ge hebt 
geen huis, kom bij mij wonen. Dat is geen probleem hoor. Belgische jongeren als ze 
achttien jaar moeten ze thuis geld betalen. Bij ons is dat niet. Ge moet sparen. Dus als 
wij werken moeten wij zorgen voor onze ouders. 
Ja 
Dus gaan we niet zeggen: “ga naar een rusthuis of zo”, nee dat bestaat niet bij ons. 
Ja 
Dus wij moeten da euh. Ik heb bankcontact, ik haal dan geld af. Ik help mijn ouders, 
mijn zuster, mijn broer. 
Ja 
Ik leg bij. Ze wonen alle twee nog thuis. Ze hebben het recht om geld te vragen, vind 
ik. Ik ben nu drieëntwintig jaar, ze hebben mij drieëntwintig jaar opgevoed. 
Ja 
Dus moet ik toch ook een beetje helpen, da ‘s respect. 
En denkt u dat dat gerespecteerd wordt in de Belgische cultuur? 
Ik vind dat wel, ik vind dat wel. Alle mensen vinden dat vree goe. Bijvoorbeeld mijn 
ploegbaas zegt, in jullie cultuur vind ik, vind ik, euh dat de meeste Turken meer 
respect hebben voor de ouderen. Maar Belgen of Turken, zo zijn wij, dat is onze 
cultuur. De meeste Belgen als ze achttien jaar zijn, ze zijn volwassen en ge hebt mij 
niets meer te zeggen.  Als mijn vader mij iets vraagt dan doe ik dat ook. 
Ja 
Gewoon respect hé. Maar nee, ze zeggen: “ik heb geen goeste”. Ik heb vree goede 
ouders, mijn ouders hebben vree respect voor mij, tegen over ulder ook, vree respect 
voor mij. Wij hebben geen enkel probleem. Als ik problemen heb zeg ik dat tegen mijn 
ouders. Als ik iets slechts gedaan heb of zo, of als e ‘k ik een vriendin heb of zo, dan 
zeg ik dat altijd. 
(…) 
Wij moeten naar een Belgische school, Arabische school en Turkse school. En als ge 
ouder zijt, dan zijt ge blij dat ge dat gedaan hebt. Als ge een Belgische jongen hebt, 
die gaat gewoon naar school. Ge pakt alles mee als ge jong zijt. Als ge klein zijt, in de 
bijbel lezen en zo. Ik vind dat de Belgen te veel vrijheid hebben. 
Ja? 
Dat ze zeggen van: “hij is achttien en we laten hem doen”. 
Ja 
Ah zo van: “kijk hij is toch weg van huis, het interesseert mij niet meer”. Ge hebt er 
veel die het azo zeggen, die ouders of da ze die kinderen gewoon niet meer moeten 
hebben. “Allé kom, buiten!”. Bij ons is dat zo niet hé. 
Ja 
Moesten wij iets verkeerds doen, “Oh waarom heb de gedaan?”. Allemaal discussiëren 
waarom dat gedaan hebt. Ik heb problemen of ik heb drugsproblemen of zo of van 
geldproblemen. Dat wordt er allemaal besproken. 
Ja 
Dus dan wordt de families bij elkaar gehaald. Dat vind ik er de tofste aan. Dus ge hebt 
u familie altijd nodig. 
Ja 
Da steun van de familie ik vind dat heel belangrijk. Dat kunt de gij nergens anders 
krijgen van uw vrienden. 
(…) 
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En dan worden ze verliefd. Ik zeg ja, na een tijdje is dat goe, maar na een tijdje da 
klikt nie meer. Want de traditie, de cultuur dat is verschillend. Als ge zegt: “ik heb 
liever dat ge dat niet doet want ik kan daar niet tegen”, maar toch doet ze dat dan 
gaat dat niet meer duren. Maar ja, das gewoon overeenkomen hé. Bijvoorbeeld als ik 
zeg: “als ge bij mij zijt, ik wil niet dat ge flirt met iemand anders want ik kan daar niet 
tegen” en toch flirt ze, waarom moet ik dan bij u blijven?   
Ja 
Dat is altijd zo want ze zijn zo opgegroeid. Allé de meeste Belgen vinden dat normaal 
maar wij niet. Maar wij vinden dat niet normaal. Pas op, wij zijn zeer jaloerse mensen.  
Ja 
We zijn enorm, vree jaloers. Da kan  ‘k ik nie aan doen. Dat zit in onze bloed. 
Ja, da’s dus moeilijk te combineren? 
Ja zeker, pff. (Ali) 
 
 
Bij de Belgische mentaliteit is er zoiets, dat, voorbeeld euh, als als ne groep me vijf is. 
Vijf studenten die naar hogeschool gaan he, ik spreek van dien tijd nu eh.  
Hm. 
Dus die zijn met vijf, een, twee, drie, vier, vijf (tekent met zijn vinger op tafel). Die 
staan hier, voorbeeld aan een kant van de refter. En ik zie dat die gasten van mijn klas 
zijn. En ik kom bij ulder staan, plots word ik afgesloten, ziet ge da?  
Ja. Heeft u da al eens meegemaakt? 
Ik heb da veel meegemaakt. Ik wordt zo’n beetje afgesloten, zo van “zeg…”. 
Bijvoorbeeld als ik tegen hem klap, is hij zo kort bezig tegen mij van “jaja”, en dan 
draait hij zich en is hij tegen dien andere bezig.   
Ja. 
Ziet ge, en die denken nie da er zo ook een zesde persoon bij moet zijn, allez zo “we 
gaan zo ne keer goedendag zeggen tegen hem”, ziet ge, da is nie, zij hebben hun 
kring gemaakt en in die kring… ’t Is nie alleen mij, ’t is nie van discrimineren da ik 
bedoel eh, of racistische dingen. ’t Ook tegenover andere Belgische leerlingen eh.  
Ja. 
Dus een keer da ze met vijf zijn, willen ze de zesde nie. Da, da is er veel. Bij Turkse 
mentaliteit is er vergroten en vergroten en vergroten tot en met.  
(zijn gsm gaat af, band wordt even gestopt) 
Euh, zie ge, ’t is nie alleen omda ik Turk ben. Da heeft mijn andere vrienden, Dries en 
dien andere ook meegemaakt, Jurgen, dus euh,... Hij is van Drongen en Dries is van 
Heist, dus die hebben dat ook meegemaakt. “We zijn met vijf, de zesde laat ons 
koud.” Zo is ‘t. 
Ja. 
En als ik bijvoorbeeld geen vrienden had in mijn klas, verstaat ge, ge zijt me dertig in 
ne klas, iedereen heeft ne clique, alleen gij nie. En ge wil ergens bijpassen, maar da 
lukt u nie.  
Ja.  
Ik zeg het u… 
Dus u denkt dat dat een cultuurverschil is? 
Da is zo’n beetje ja… Da’s nie van de racistische dingen zo, maar da is zo’n beetje, ja, 
cultuur denk ik. (Talip) 
 
 
Over mijn religie heb ik totaal geen, absoluut geen twijfels en dat is ook, dat is volgens 
het boek.  Ja, zeg het, de islam is dogmatisch. Geen tegenspraak. Je kan wel dingen 
onderzoeken, analyseren maar niet veranderen.  Een cultuur, kan je wel, ken je, oké, 
is dat wel zo, kan je veel kritischer bekijken dan een godsdienst vind ik. 
En denkt u dat dat misschien ook een invloed heeft op uw contact met Belgen.  
Het geloof. 
Ewel misschien het verschil in man-vrouw ook. Allé het verschil, eigenlijk euhm, het 
contact tussen man en vrouw dat da ook wel helemaal uitgelegd en weerlegd is en in 
de islam en in de koran van en kijk op die en die manier kunnen jullie contact hebben 
en ook naar overlevering van de profeet Mohammed zijn er bepaalde gewoontes in de 
islam die dan ook die direct contact met man en vrouw verbieden en ik denk dat dat 
ook een eerste belemmering zal vormen tussen een Turkse gelovige gemeenschap en 
een Belgische, ja christelijke of eventueel niet-gelovige gemeenschap. (Saban) 
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Deze personen evalueren Belgen negatief op de vlakken die door hen werden vernoemd. 

Bij de meeste werd er slechts één breuklijn aangehaald, enkel bij Ali situeren deze zich 

op meerdere vlakken. Volgende zaken kwamen aan bod: godsdienst, familierelatie, man-

vrouw relatie, eergevoel en respect en collectiviteit versus individualiteit. Dit lijkt op een 

bevestiging van de resultaten uit Brussel. Uit onderzoek van Phalet e.a. (1999) werd 

geconcludeerd dat Turken culturele collectivisten zijn in hun waardering voor 

conformiteit, veiligheid en traditie. Uit deze interviews blijkt dat dit inderdaad (althans 

gedeeltelijk) zo is en dat een deel van hen dit aanvoelt een breuklijn met Belgen.  

We kunnen niet stellen dat deze personen een algemene negatieve houding hebben, de 

contacten verliepen voor ieder van deze mensen immers zeer positief en de meeste 

haalden slecht één negatief punt aan. 

  

Twee andere personen die breuklijnen aanvoelden, deden dit niet om zich af te zetten 

tegen Belgen, maar bleven eerder neutraal wanneer ze het over grenzen tussen Turken 

en Belgen hadden. Fatma is hier een voorbeeld van. 

 

Ja. En denkt u da u daardoor anders omging met Belgen? 
Ik kwam zo van, allez, in het lager onderwijs zat ik zo op een school met allemaal 
Turkse en Marokkaanse mensen. Dus ik kwam van een school (lacht) van Turkse 
origine en Marokkaanse origine, naar een school met allemaal Belgen, dus…Da was 
een totaal andere… dinge… (zoekt naar woorden) omgeving. Dus… da was zeker 
aanpassen. 
Ja. 
Ik had eerder Turkse vriendinnen, vrienden in het lager onderwijs en daarna zo 
(lacht). Ik had nie veel contact met Belgen. 
Op school… 
Op school, in ’t lager he. Da waren allemaal Turkse vriendinnen 
Ja. 
En daarna was ’t totaal anders. ’t Was juist omgekeerd: allemaal Belgische leerlingen 
en geen een Turkse. Dus ja… (Fatma) 

 

Meryem tenslotte was positiever tegenover Belgen dan tegenover Turken wanneer het 

ging over discriminatie. 

 
Ik vind juist dat er racisme meer in Turken zit dan in Belgen. 
Ja 
Want euh, ik heb vriendinnen, als ik op school ben en der is daar nen schoolfeest, euh 
dan is de Turkse vrouwen heel bij elkaar direct en dan sluiten ze de Belgen meer op. 
Ja 
ls ‘k ik bijvoorbeeld euh Belgische vriendinnen, ze komen ze bij mij af dan durven ze 
wel in ‘t Turks te zeggen, die vrouwen, ”oh, laat die Belgen een keer weg”. 
Mhm, ja 
En ik zeg: ‘t is nen vriendin, ‘t is nen hele vriendelijke, ‘t is nen hele lieve”, maar euh 
heel veel mensen denken daar over, vind ik. 
En hoe denkt u dat dat komt? 
Om da ze denken van euh ja, zij voelen de racisme dus wij nie, wij sluiten dat ook uit.  
Dus euh 
Ja 
Ik denk dat dat daar door komt. (Meryem) 
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Wanneer deze zeven personen een lijn trekken tussen de Turkse en de Belgische cultuur, 

maken ze geen verschil tussen de Turken (zoals wel aangegeven in het vorige 

hoofdstuk), maar beschouwen ze deze als één groep die tegenover de Belgen wordt 

geplaatst. Er kan dus worden gesteld dat men in verschillende situaties, verschillende 

perspectieven hanteert. Hier wordt nogmaals aangetoond dat sociale categorisatie en de 

daarmee verbonden identiteitsvorming een zeer flexibel proces is, dat anders kan worden 

toegepast naargelang de situatie. 

 

In de overige vijf interviews werd nooit een veralgemening gemaakt die een breuklijn 

tussen Turken en Belgen veronderstelde. Het is opvallend dat er in elk van deze vijf 

gesprekken ook aanwijzingen te vinden waren dat men een onderscheid maakte tussen 

Belgen. 

  

En gaat u daarom anders om met Belgen denk u, bijvoorbeeld als u zich toch 
gediscrimineerd voelt door uw werkgever?  
Neen, neen, zeker niet. Want als ik gediscrimineerd word door mijn chef ga ik meestal 
met mijn vriend gaan spreken die ook Belg is. Dat zijn aparte individuen. Die kun je 
niet in één zak steken en zeggen “patat dat is een Belg”. Ik hoop dat ze dat ook niet 
gaan doen met ons. (lacht) (Ridvan) 

 

 

Uit al het vorige mag niet worden geconcludeerd dat er een categorie mensen is die 

negatief staat ten opzichte van Belgen, een categorie die positief staat ten opzichte van 

Belgen en een categorie die een gedifferentieerde houding heeft. Ten eerste mag dat niet 

omdat deze positieve of negatieve houding steeds maar op bepaalde vlakken geldt. 

Nergens heeft bijvoorbeeld iemand gezegd dat hij/zij totaal niet overeenkwam met 

Belgen of een ronduit slecht contact had. Ten tweede mag dat niet omdat ook degenen 

met een positieve of negatieve houding meestal differentieerden tussen Belgen. Zo zegt 

bijvoorbeeld Ali, die Belgen op meerdere vlakken negatief beoordeelt, het volgende: 

 

En praten jullie daar soms over met vrienden? 
Als we problemen hebben met iemand, dan zeggen we van ik ga een keer bij mijn 
maten, d’ er is iets gebeurd, d’ er is nen Belg. Wat zou ik doen? Babbel der nen keer 
over nen half uur, nen uur. Dan komt er iemand anders bij. Iedereen zegt zijn mening. 
Dan zeggen oké van zo laten. Ja, we gaan bijna nooit vechten of je geraakt erover. 
Ja 
Euh je hebt er altijd een uitzondering bij. Een Walloniër en een West-Vlaming is niet 
hetzelfde. (Ali) 

 

 

In negen van de twaalf interviews werden er uitspraken gedaan die insinueerden dat de 

respondenten wel degelijk verschillen zagen tussen de groep Belgen en deze niet 
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(steeds) als één homogene groep percipieerden. Het is trouwens niet omdat zo’n 

uitspraken niet voorkwamen bij de andere respondenten, dat deze personen een 

stereotiep beeld zouden hebben van Belgen. Ik stelde daar immers geen specifieke vraag 

over, het is in deze gesprekken gewoonweg niet ter sprake gekomen.  

 

De bevinding dat Turken een gedifferentieerd beeld hebben over Belgen loopt parallel 

met de resultaten van Guinote (2001). Zij concludeerde uit haar onderzoek dat het out-

group homogeniteiteffect wordt omgekeerd bij minderheden. Leden van minderheden 

percipieerden meer differentiatie en complexiteit in de out-group(en) dan leden van 

meerderheidsgroepen dit doen. In tegenstelling tot het zeer vereenvoudigde beeld dat 

veel Belgen hebben van Turken, zou het dus goed kunnen dat Turken een meer 

realistisch beeld hebben van Belgen. Guinote haalt hier een aantal mogelijke redenen 

voor aan. Minderheden worden meer blootgesteld aan out-group informatie dan 

meerderheden, bovendien zijn ze er meer afhankelijk van om te overleven in een 

‘vreemde maatschappij’, waardoor ze gemotiveerder zullen zijn om te differentiëren 

tussen de out-groupleden. Voor migranten is het dus nodig om een accuraat beeld te 

hebben van de dominante cultuur.  

 

Ook de bevindingen van experimenten van Sachdev en Bourhis (1984, 1987) lopen in 

dezelfde lijn. Ondanks een lagere zelfwaardering dan leden van meerderheidsgroepen 

(cfr de discriminatiehypothese), concludeerden zij dat de leden van de onderzochte 

minderheidsgroepen minder discrimineren. De reden hiervoor zochten zij in de 

verschillen in macht en status tussen de groepen (1987). Het hebben van macht laat de 

groepsleden van de meerderheid toe om een positieve sociale identiteit te verkrijgen 

door middel van positieve vergelijkingen met de out-group(s) en door discriminerend 

gedrag. Ook het hebben van status op zich kan bijdragen tot een positieve sociale 

identiteit, er hoeft niet per se discriminatie bij te komen kijken. Dit mechanisme werkt 

uiteraard beter bij leden van hoge statusgroepen, omdat een lage statusgroep een 

negatieve status bij zijn leden teweegbrengt. Hierdoor bevinden deze laatste zich ook 

niet in de positie om anderen te discrimineren (zie ook Abrams en Hogg, 1988).  

 

 

In het volgende hoofdstuk ga ik na wat er aan de basis ligt van de houding tegenover 

Belgen. Want hoewel er meestal wel verschillen tussen Belgen worden onderkend, heeft 

een kleine meerderheid toch ook gewag gemaakt van verschillen tussen de groep Belgen 

en de groep Turken. Twee van deze zeven personen stonden hier neutraal tegenover, 

maar de meerderheid kleefde hier wel een waardeoordeel op. Hoewel er dus zeker geen 

sprake is van een polarisatie van beide groepen in de hoofden van de respondenten, kan 
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er bij het grootste deel van de respondenten toch gesproken worden over groepen en 

over bepaalde beelden hierover. 

 

 

 

6.4 Wat ligt aan de basis van deze houding? 

 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan wat aan de basis ligt van de houdingen van de 

respondenten. Dit zal gebeuren aan de hand van de hypothese en de veronderstellingen 

die ik uit de theorie heb gehaald. Vervolgens ga ik na welke factoren er voorts nog door 

de respondenten zelf belangrijk werden geacht. 

 

 

6.4.1 De discriminatie hypothese 

 

Niet de objectieve discriminatie die de respondenten hebben meegemaakt wordt hier 

nagegaan, maar wel de perceptie ervan. Daarom is het van belang eerst te weten wat de 

geïnterviewden verstaan onder ‘discriminatie’.  

 

Ik kon uit de interviews twee algemene categorieën in de betekenisgeving 

onderscheiden. De grootste categorie omvat de personen die discriminatie opvatten als 

het stellen van bepaalde daden. Acht personen hadden het over uitgesloten worden, 

geen gelijke kansen krijgen of niet aanvaard worden. De definities lagen zeer dicht bij 

elkaar. Ali heb ik ook tot deze eerste categorie gerekend, hij had het over het ‘pesten 

van vreemdelingen’. In totaal zijn er dus negen mensen van de twaalf die overwegend 

bepaalde handelingen centraal stellen. 

 

Ja. En iets anders nu, discriminatie wat verstaat u daaronder? 
Euh, ik versta daaronder da ge zo nie de…gelijke kansen krijgt. 
Hm. 
Stel, allez, ge zijt zo me twee. De ander heeft zo blond haar ofzo, verzorgt hem, ge 
hebt zo dezelfde talenten, dezelfde ervaring. En toch, wordt er zo voorgetrokken zo. 
En da kan ik nie zo aanvaarden. Allez, ge maakt da vooral mee als ge zo, als ge zo 
moet gaan solliciteren zo. (Huseyin) 

 

De drie overige mensen gaven ideeën in plaats van handelingen een centrale plaats in de 

definitie van discriminatie (Metin deed beide, maar ik heb hem in de laatste categorie 

geplaatst omdat hij ideeën als eerste vernoemde). 
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Ja, oké, en wat verstaat u precies onder discriminatie? Wat denkt u dat dat 
is? 
Ik wil graag meer detail over discriminatie want dat is een groot onderwerp. 
Maar het is vooral belangrijk wat ú daar van vindt? 
Wat ik er van vind. 
Ja 
Discriminatie, welke groep precies vindt, ik ga u misschiens vertelle, misschien is dat 
niet aan u opdracht verbonden maar ik heb graag dat u in details gaat. 
Ja, dat kan ik niet doen, want het is echt de bedoeling… 
Dan laat ik die vraag open. 
Maar wat denkt u dat dat is, wat dat betekent? 
Discriminatie, dat is ja, euh feit dat dat er communicatie is tussen de Belgen en de 
allochtonen die elkaar misverstaan op een bepaalde moment en dat is dan ook echt 
misverstaan. Dat is elkaar niet weten. Dat is dan onrechtstreeks een probleem of 
iemand is onrechtstreeks zo of  en dan allemaal zo, dat is een verkeerde feit dat ze 
geven, dat is het belangrijkste. (Ceylan) 

 

In dit deel was het oorspronkelijk de bedoeling om de gevolgen van discriminatie op de 

houding tegenover Belgen na te gaan. Om verschillende redenen zal ik hier ook de 

gevolgen van het bestaan van vooroordelen over Turken van naderbij bekijken. Ten 

eerste doe ik dit omdat uit het vorige is gebleken dat door een deel van de respondenten 

discriminatie en vooroordelen als zelfde fenomenen werden aanzien. Men definieerde 

discriminatie als het hebben van vooroordelen. Ten tweede omdat dit ook vanuit Tajfels 

theorie te verantwoorden is. Volgens Tajfel (1978a) kan de meerderheidsgroep, dus 

Belgen, de minderheid in hun eigen groep duwen door het hebben van vooroordelen.  

 

It is only when being assigned and/or assigning oneself to a particular social entity 
leads at the same time to certain perceived social consequences which include 
discriminatory treatment from others and their negative attitudes based on some 
common criteria (however vague) of membership that the awareness of being in a 
minority can develop (Tajfel, 1978a, p4). 

 

Op deze manier zullen de Turken de groepsgrenzen dus sterker aanvoelen en zich meer 

‘Turk’ voelen, wat de kans op een negatieve houding tegenover Belgen vergroot. 

Bijgevolg zijn de vragen die we hier moeten stellen: In hoeverre voelt men de 

groepsgrenzen al dan niet sterk aan en beïnvloedt dit hun houding tegenover Belgen? 

Eerst zal ik de gevolgen van discriminatie bespreken, daarna die van vooroordelen. 

 

 

Discriminatie 

 

Metin en Rabia zeggen helemaal geen ervaringen te hebben met discriminatie.  

 

En heeft u dat ooit meegemaakt? 
Euhm… 
Ooit in uw leven? 
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Denk van niet, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ge hoort dat der dingen gebeuren 
maar bij mij, ik heb zoiets nog nie… Ik heb altijd gemakkelijk werk kunnen vinden, dus 
euh nooit problemen mee gehad. (Metin) 

 
 
 
Vijf mensen zeggen ooit al eens discriminatie te hebben meegemaakt, maar nog niet 

veel. Zeven van de twaalf personen zeggen dus helemaal geen of weinig discriminatie te 

hebben meegemaakt. Dit cijfer lijkt nogal aan de hoge kant: komt discriminatie dan 

werkelijk niet zoveel voor? We kunnen dit zeker niet concluderen, er zou immers wel 

eens een grote bias kunnen zijn. Uit verschillende onderzoeken (Crosby, 1984;  Ruggiero 

en Taylor, 1997; Feagin en Sikes, 2001; Verkuyten, 1998) bleek immers dat een persoon 

discriminatie die gericht is tegen zichzelf vaak minimaliseert. Men doet dit om zichzelf te 

beschermen tegen de schadelijke psychologische gevolgen ervan. Door het minimaliseren 

of ontkennen van discriminatie neemt men de schuld voor falen op zichzelf en behoudt 

men de controle over persoonlijke gebeurtenissen in het leven (Ruggiero en Taylor, 

1997; Verkuyten, 1998). Er is dus een groot verschil tussen de werkelijke en 

gepercipieerde discriminatie. Ook in deze interviews waren aanwijzingen te vinden die 

deze bevindingen ondersteunen. Zo zei Rabia totaal geen discriminatie te ervaren. 

Achteraf bleek toch dat ze een ervaring had gehad die beantwoordde aan haar eigen 

definitie van discriminatie. Soortgelijke gevallen zijn Ali en Meryem. Ook zij zeiden niet 

gediscrimineerd te zijn, maar later in het interview kwam duidelijk naar voor dat al wel 

was voorgevallen. Fatma gaf zelf al aan dat ze niet meteen overal een daad van 

discriminatie achter wilde zoeken en Yusuf geloofde niet dat er kan worden 

gediscrimineerd zonder achterliggende oorzaak: een negatieve ervaring voordien met 

een andere vreemdeling. 

 

Of misschien omda ik teruggetrokken was. Ik weet nie. Da kan ook he. Ik denk nie 
direct ‘ze discrimineren mij’, maar het kan ook zijn da ik zelf een beetje 
teruggetrokken was, da zij, allez, minder direct bij mij kwamen. (Fatma) 
 
 
En trekt u zich dat dan aan? 
Ja, aantrekken, ’t is zo, dan probeer ik te kijken wat dat de oorzaak is. “Hoe komt het 
dat zoiets gebeurd is”, of allez, ik kan da nie geloven da da zomaar kan gebeuren, 
zonder reden of... Ik zie nie iemand gewoon maar iemand discrimineren zonder dat er 
iets gebeurd is. Het gebeurt wel ze, maar… Ik kan da nie geloven. 
U probeert altijd de achterliggende oorzaak te zoeken? 
Ja. Het moet wel. Het kan toch niet zonder oorzaak zijn. Meestal is het iemand die met 
iemand anders al iets gehad heeft. Maar voor de rest… 
U bedoelt een Belg die al eens een slechte ervaring heeft gehad? 
Ja, een slechte ervaring met Turkse mensen. (Yusuf) 

 

Er valt niet uit te sluiten dat ook de overige zeven respondenten discriminatie 

minimaliseren, maar dit kan niet nagegaan worden in dit soort van onderzoek. 

Experimenten zijn hiervoor meer aangewezen. In de sociale identiteitstheorie van Tajfel 

is niet duidelijk over welke soort discriminatie Tajfel het heeft, maar in dit onderzoek 
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spreekt het voor zich dat we het hebben over de gepercipieerde discriminatie en niet 

over het ‘objectief’ al dan niet gediscrimineerd zijn. 

 

Uiteindelijk heb ik van elf van de twaalf mensen toch te horen gekregen dat ze ooit al 

gediscrimineerd geworden zijn en op welke manier dit gebeurde. Zes keer ging het over 

ervaringen op het werk of op school, drie keer over uitgaan, twee keer over vervelende 

opmerkingen van Belgen in het algemeen en eenmaal over het afhuren van een huis. Dit 

zijn allemaal op zichzelf staande, individuele verhalen. Ze zijn moeilijk weer te geven 

door middel van een paar algemene lijnen en het spreekt dus niet voor zich een paar 

citaten ter illustratie te geven. Ik heb er dan ook voor gekozen dit niet te doen. 

Bovendien is dit ook niet de bedoeling, het is immers niet de discriminatie op zich die 

hier centraal staat, wel de reactie erop: wat voor effect heeft deze ervaring op de 

gediscrimineerde en gaat hij/zij door deze ervaring anders staan ten opzichte van 

Belgen? Ik heb de personen deze verhalen laten doen met als ultiem doel achteraf naar 

de reactie erop te vragen.  

 

Yusuf en Aylin zeiden zich het niet aan te trekken wanneer ze negatieve ervaringen met 

Belgen hebben. Het is opvallend dat dit alletwee mensen zijn die bijna nog nooit 

discriminatie hebben meegemaakt en een zeer gedifferentieerd beeld hebben van Belgen. 

Allebei verwonderden zij zich er enigszins over dat mensen discrimineren. 

 

Ja, en, zoals u daarstraks vertelde, als mensen wat afstandelijk zijn, hoe 
reageert u daar dan op? 
‘k Sta daar echt nie bij stil ze, omda ik echt niet… Want ik zeg dan “pfff”. Soms lach ik 
ermee ze, da wel, soms. Ik bedoel, soms kan da echt te ver gaan, ik bedoel te ver, nie 
met woorden, maar gewoon een kleine gebaren, een beweging van mensen. Dan denk 
ik van “Huh”. Dan lach ik wel, da zijn zieke mensen, ik bedoel. Ge hebt geen contact, 
of ge kent mekaar nie, ge zit gewoon op nen bus of nen tram of op straat en laten 
blijken van, allez… 
Ja. En hoe gebeurt da dan precies? 
Als ze kijken, ge zit da wel en ge voelt da aan. 
Ja. 
Maar voor de rest. 
En trekt u zich da aan? 
Nee, echt nie. Want je mag ook nie veralgemenen, snap je. Als ik da begin, als ik zo… 
Stel, van zulke paar mensen, dan mag ik, allez, dan mag ik ook andere mensen nie zo 
bekijken. Snap je, het is nie zo 
U bedoelt andere Belgen? 
Ja, andere Belgen, zeker.  
U gaat dus niet anders om met Belgen, denkt u, omdat u zo’n dingen 
meemaakt? 
Ah nee, want ge hebt van Turkse origine, ik ken er zoveel, Turkse meisjes, meest 
meisjes eigenlijk, die mij ook nie graag hebben en ze kennen mij nie. ’t Is een beetje 
hetzelfde, snap je? Dus, ik mag ook nie veralgemenen. 
Ja. 
’t Is qua karakter. Een intelligente mens zal nooit iemand discrimineren vooraf. (Aylin) 
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Aylin zei letterlijk ‘mensen die discrimineren zijn ziek in hun hoofd’, Yusuf zei dat deze 

personen ‘het zelf moesten weten’. Beiden nemen de ervaring dus duidelijk niet 

persoonlijk op, maar leggen de verantwoordelijkheid bij de persoon die discrimineert zelf 

en trekken zich er niet veel van aan. Het toont nogmaals aan dat Aylin en Yusuf veel 

differentiëren tussen Belgen, bij hen leven geen negatieve of positieve beelden over 

Belgen als groep. Yusuf zei overigens wel dat hij zich dit vroeger meer aantrok (ook 

Fatma, Ridvan en Saban zeiden hier vroeger gevoeliger voor te zijn).  

 

Fatma, Ceylan en Huseyin zeiden ook dat ze het zich niet echt aantrekken wanneer ze 

gediscrimineerd worden. Bij hen kwam echter niet zo duidelijk aan bod dat ze de 

ervaring niet persoonlijk opnemen, alledrie proberen ze zich immers te verdedigen 

wanneer ze gediscrimineerd (zouden) worden. Ceylan en Huseyin zeiden ook meer 

gediscrimineerd te worden dan Aylin en Yusuf, die daarnet werden besproken. Misschien 

door deze ervaringen zien zij zichzelf ook meer genoodzaakt om zichzelf te verdedigen.  

 

En hoe reageert u dan als u zo iets overkomt? 
Euh, ik probeer mij te verdedigen, euh ik probeer uit te leggen dat zij verkeerd zijn. 
(…) 
En ik voel mij daar gewoon niet slecht bij, ik heb geen problemen, ik probeer, als ik 
gelijk heb, probeer ik mij te verdedigen, als ik ongelijk heb, probeer ik toe te geven. 
(Ceylan) 

 

Uit de antwoorden van de overige zes mensen die zeiden ooit eens gediscrimineerd te 

zijn geweest, leidde ik af dat men zich de ervaringen van discriminatie meer aantrok. 

Sommigen deden dit meer dan anderen. 

 
 

En trekt u zich dat aan? Als dat gebeurt, trekt u zich dat dan aan? 
Als ik zeg van niet dan ga ik zeker liegen dus sowieso trek ik mij dat aan als mens,  
maar tja ik zeg het je leert daar mee leven. (Saban) 

 
 

Dat is moeilijk hoor als er discriminatie is.  Psychologisch, dan beïnvloedt dat. 
Ja 
Ge hebt geen goesting meer, ge wilt niet meer tegen de mensen babbelen. Er ontstaan 
toch discussies van. Ge hebt geen zin meer om te werken, dat moet hier een beetje 
leuk zijn. 
Ja 
Je moet kunnen discussiëren, babbelen, mopjes maken. Allé ja, bedoel…  
(…) 
Maar u heeft daar straks ook gezegd als ze mij zouden discrimineren, zou ik 
kwaad worden? 
Ja, ik zou antwoorden, maar ik zou er niet lang blijven. 
Wat zou u dan doen? 
Ah ja, dan ontstaan er meer discussies. 
Ja 
En discussies, na discussies dan roepingen en allé ja, je word agressief. Ik zou zeggen 
de meeste vrienden zijn agressief, qua spreken, qua communiceren en ik zou zeggen 
bij vechtpartijen (lacht). We gaan ons niet laten doen. (Ali) 
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Da doe wel een beetje pijn. Allez, ge kunt da zien, da dan toch een onderscheid wordt 
gemaakt dan. (Rabia) 

 

Het woord ‘zelfwaardering’, dat zo centraal staat in de sociale identiteitstheorie (bvb 

Tajfel en Turner, 1979) is nooit bij naam genoemd door de respondenten. Ik denk niet 

dat dit komt omdat het geen rol speelt, maar wel omdat het nogal een ‘zwaar’ woord is 

dat niet zo gemakkelijk in de mond wordt genomen tijdens een gesprek. Uit de vorige 

antwoorden kan toch worden afgeleid dat de zelfwaardering in bepaalde mate werd 

geraakt. Het eerste deel van de hypothese kan dus rekenen op een gedeeltelijke 

bevestiging: bij negen van de elf respondenten heeft de ervaring van discriminatie 

weerslag op de zelfwaardering. Vervolgens gaan we het tweede deel na: gaat men door 

deze ervaring anders om met Belgen?  

 

Metin zei nog nooit gediscrimineerd te zijn geweest, bijgevolg kon ik hem ook niet vragen 

of hij anders omging met Belgen door de ervaring van discriminatie. Ik ben dit toch 

nagegaan, nadat hij me vertelde dat een vriend van hem dit weleens had meegemaakt. 

Het antwoord op deze vraag is mee verwerkt in de bespreking van de resultaten. Fatma 

heeft de vraag verkeerd geïnterpreteerd en ik ben hier niet op ingegaan wegens de 

slechte omstandigheden waarin het interview verliep. Hierdoor is haar interview niet 

opgenomen. Ik heb dus elf interviews gebruikt om na te gaan wat de invloed is van 

discriminatie op de houding tegenover Belgen.  

 

In negen van de elf interviews werd resoluut ‘nee’ gezegd wanneer ik de vraag stelde. 

Vaak antwoordde men dat niet alle Belgen hetzelfde waren en er niet mocht 

veralgemeend worden. Ze wilden dus niet dezelfde fout maken als de personen die hen 

hadden gediscrimineerd. Dit bevestigt de resultaten uit het onderzoek van Sachdev en 

Bourhis (1984) waaruit bleek dat er minder wordt gediscrimineerd door leden van 

minderheden (althans in hun eigen perceptie in dit geval). Zij zitten niet in de 

machtspositie die nodig is om te discrimineren (Sachdev en Bourhis, 1987). Bovendien 

hebben minderheden een accuraat beeld nodig van de samenleving waarin ze leven om 

erin te kunnen overleven (Guinote, 2001). Er moet wel in het achterhoofd gehouden 

worden dat hier een grote vertekening kan zitten door problemen met de sociale 

wenselijkheid. 

 
Denk u dat u daarom ook anders omgaat met Belgen? 
Nee, nee, nee. Ik zeg niet dat de hele, dat alle Belgen zo zijn hé. Je moet dat niet 
verkeerd oppakken hé. Je hebt ook Turken die helemaal niet houden van Belgen, niet 
van Belgen, niet van andere bevolkingen hé. 
Ja 
Maar je hebt dat ook bij Turken zo en ook voor Belgen. Bij iedere bevolking zo hé.  Als 
wij zo gaan beginnen dat iedere Belg slecht is dan geen oplossing vinden, nooit.  Ik 
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vind dat zo. In onze ploeg bijvoorbeeld spelen twee Belgen dus wij hebben geen 
probleem met de Belgen hé. Natuurlijk ik zeg niet dat iedere Belg geen racist is of 
gene slechte zijn  Er zijn er slechte bij, gelijk bij ons hé. Ja, da ’s leven hé. (Metin) 
 
 
En denkt u dat u daardoor anders omgaat met Belgen of zo, door die 
ervaringen? 
Neen, totaal niet, het zijn meestal, pff, vreemdelingen die aan de deur staan. Het zijn 
geen Belgische portiers. (Saban) 

 
 
Ja. En ging u daardoor soms anders om met Belgen in het algemeen denkt u? 
Nee, ik heb mij… Ik heb nooit een onderscheid gemaakt. Ik heb heel, heel goede 
Belgische vrienden, dus… Die zijn zelfs bij ons thuis gekomen en wij bij hun thuis. 
(Yusuf) 

 

 

Dit lijkt dus op een sterke verwerping van de hypothese. In deze groep die beweert niet 

anders om te gaan met Belgen door ervaringen met discriminatie, zitten personen die 

negatieve beelden hebben, die positieve beelden hebben en personen die volledig 

neutraal staan tegenover Belgen. Er zitten mensen in die zich de ervaring van 

discriminatie aantrekken en mensen die zich dit niet aantrekken. Het lijkt er dus op dat 

het beeld dat Turken van Belgen hebben onafhankelijk is van de ervaring van 

discriminatie. Toch is het opvallend dat de twee personen die stellen dat discriminatie wel 

een zekere invloed heeft, alletwee ook negatieve beelden hebben over Belgen. 

 

Ja. En u zei da da toch een beetje invloed heeft. En op welke manier dan? 
Allez, ge zie nie in hoeverre da zo een mens eerlijk tegenover u staat. 
Ja.  
En, me hetgeen da ge al meegemaakt hebt, begint ge u zo vragen te stellen. Wordt ge 
nie achterdochtig ofzo, maar toch hebt ge zo, heel diep in u zo’n klein vraagteken zo 
van… Allez, het vraagt zo tijd om zo, dingen te kunnen schatten of in te zien.  
(…) 
Ja, ja. En wordt daar veel over gepraat, zo onder vrienden? 
Bwaa, op den duur begint ge da te aanvaarden zoals ’t is.  
Ja, en gaat u daardoor anders om met Belgen denkt u? 
Toch wel een beetje ze, allez, ’t is zoals ik zeg, ge distantieert u eh. Op den duur is er 
een kloof tussen Belgen en mensen van vreemde origine. 
(Huseyin)  

 

We kunnen niet stellen dat Ali en Huseyin zeggen dat ze negatiever gaan staan 

tegenover Belgen (hoewel de antwoorden van Huseyin wel in deze richting gaan). Ze 

worden eerder voorzichtiger en bedachtzamer in hun omgang met autochtonen. Daarom 

is dit zeker geen sterke bevestiging van de eerste hypothese te noemen. Toch is het 

opvallend dat bij deze beide personen ook negatieve gedachten leven over Belgen.  

 

Hoewel we dus bij de respondenten zelf geen sterke bevestiging kunnen vinden van de 

hypothese, misschien ook veroorzaakt wegens sociale wenselijkheidproblemen, geven 
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deze zelf soms wel aan dat dit mechanisme wel werkt bij andere Turken. Ik heb hiervan 

aanwijzingen gevonden bij zowel Meryem en Ridvan. 

 

Ik vind juist dat er racisme meer in Turken zit dan in Belgen. 
Ja 
Want euh, ik heb vriendinnen als ik op school ben en der is daar nen schoolfeest, euh 
dan is de Turkse vrouwen heel bij elkaar direct en dan sluiten ze de Belgen meer op. 
Ja 
Als ‘k ik bijvoorbeeld euh Belgische vriendinnen, ze komen ze bij mij af dan durven ze 
wel in ‘t Turks te zeggen, die vrouwen, ”oh laat die Belgen een keer weg”. 
Mhm, ja 
En ik zeg: ‘t is nen vriendin, ‘t is nen hele vriendelijke, ‘t is nen hele lieve”, maar euh 
heel veel mensen denken daar over, vind ik. 
En hoe denkt u dat dat komt? 
Om da ze denken van euh ja, zij voelen de racisme dus wij nie, wij sluiten dat ook uit.  
Dus euh 
Ja 
Ik denk dat dat daar door komt. 
Dus u denkt dat dat een reactie is op de Belgische…? 
Ja, ‘t is zo een reactie dat ze al vroeger hadden vind ik. Dus euh, wanneer dat mijn 
ouders hier in het begin kwamen euh die kregen de slechtste werken, de zwaarste 
werken maar ja, dan nog. Ik vind dat de Turkse mensen da nie moesten aanvaarden. 
Mhm 
Euh dan ze de zwaarste euh en dan ze heel weinig betaald werden. 
Ja 
Euh, da zit nog altijd in die mensen, de nieuwkomers dat zit nog altijd omdat die ouder 
daar van vertellen. Begrijpt u? Als u ouder bijvoorbeeld vertelt dat: “amai ik heb 
geleefd euh heel zware werken gedaan en we kregen nie zo veel. En de Belgen waren 
altijd meer kantoorwerk”, ‘t een en ‘t ander “maar de vuile werken moest altijd wij 
doen”. De ouderen: “waardoor we nu ziek zijn en suikerziekte, kanker, ‘t een en ‘ ‘t 
ander, haaruitval gekregen hebben door de werk”. En a zo komt da veel bij de kinders  
Euh ja, en a zo sluiten ze meer af. 
Ja.  Dus er wordt wel gepraat denkt u tussen de ouders en de kinderen? 
Ja, ja, dat weten ze. 
Ja 
Dat weten ze. Daar spreken meestal over. 
Ja 
Maar ‘t is nie direct: “die Belgen hebben da ons aangedaan”. Dan laten ze gewoon, 
euh ze willen dat per se bijvoorbeeld nie dan de kinderen tegen de Belgen zijn. Ze 
leggen gewoon uit dat wij hebben da en da gedaan, wij hebben zo geleefd, wij hadden 
het erg moeilijk in het begin zodat de kinders, ah mijne vader heeft dat en dat voor 
mij gedaan. Maar in feitelijk komt dat automatisch dan die kinderen andere geval van 
hebben. 
Ja 
Dat die kinderen gaan denken ja van, oei joei mijn vader heeft veel gedaan en als ze 
eens zien dat een Belgisch persoon euh durft te zeggen euhm euh ja: “vuile Turk”. 
Ja 
Zal direct reageren van… 
Ja 
Euh van te denken van mijn ouders hebben da da gedaan. Zij moeten in feitelijk 
dankbaar zijn, toch voel ik racisme, dus zijn ze nog erger. (Meryem) 
 
 
Kunnen er nog ander dingen zijn die van belang zijn, die hen {zijn ouders} 
belemmeren? 
Ik denk dat ze gewoon het merendeel van de mensen niet weten van de Belgische 
mensen van hoe zo zij tegen over hen staan. Gelijk moest ik iets fout doen zou denk 
ik, een Belg die niet zoveel denkt 'k zal het zo zeggen “die Turken hebben het weer 
gedaan”. Dat mijn ouders ook in die positie zitten van “ja kijk, die Belgen willen niets 
meer met ons te maken hebben. Dus als wij hun met rust laten, zullen zij ons ook met 
rust laten”. Ik denk dat zij zo gedachten hebben.  
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(…) 
En dus ze zijn zaterdag, ik zal een voorbeeld geven, ze zijn zaterdag niet in een 
dancing binnen mogen gaan. Zondag gaan ze gaan voetballen. En als de arbiter bij de 
kleinste fout iets doet. Boem basta, jullie zijn racisten, punt uit. Het is altijd hetzelfde, 
dat ga je ook veel horen. Het is altijd hetzelfde hier. Dat zeggen ze meestal ook veel. 
Waarom? Omdat ze dat hebben opgekropt van zaterdag en zondag maken ze het 
kleinste mee en dan ontploft de boel. Ik zal het zo zeggen. (Ridvan) 

 

 

Zowel Meryem als Ridvan zijn dus van mening dat hun vrienden, en bij Ridvan ook zijn 

ouders, afwijzend staan tegenover Belgen wegens slechte ervaringen; ervaringen die ze 

zelf opgedaan hebben of waarover hun ouders hen verteld hebben. Dit is een bevestiging 

van de hypothese. Een volledige verwerping is hier dus niet op zijn plaats, in drie à vier 

interviews vinden we, dikwijls indirect, immers wel aanwijzingen in deze richting. 

 

 

Vooroordelen 

 

Wanneer we kijken naar de definities van ‘discriminatie’, zien we bij een aantal mensen 

dat zij ook verkeerde beelden die bij Belgen leven over Turken hieronder verstaan. 

Bovendien stelt Tajfel (1978a) dat deze negatieve beelden kunnen bijdragen tot een 

afwijzende houding ten opzichte van Belgen. Daarom zal ik deze verkeerde, negatieve 

beelden van naderbij bekijken om later na te gaan of deze ook een invloed hebben op de 

attitudevorming van de respondenten.  

 

In zeven van de twaalf interviews wordt er spontaan verwezen naar verkeerde beelden, 

vooroordelen, die bij Belgen leven over Turken. Drie keer werd er op een algemene 

manier naar verwezen, vier keer werd een specifiek stereotype vernoemd. 

 

Voorbeeld, ge zij nu in mijn huis, maar nen Turk is ne moordenaar, nen Turk is nen 
heroïneverkoper, nen Turk is ne, allez, crimineel, wa komt da gij hier zit, allez, wa zit 
gij hier in mijn huis? Dus, ik kan u ook vermoorden, ik kan u ook drugs aanbieden eh. 
Dus, ziet ge, nie alle Turken zijn hetzelfde. (Talip) 
 

 
En wat ik dat ik wel erg vind, euh bij de Belgische vrouwen, hoe zou ik zeggen, da ‘s 
gelijk mijn vriendinnen waren iets gaan drinken en ze zei over Turkse vrouwen dus: 
“Amai zij pikken veel a zo van slaan. Mijn man, mijn man mag nooit slaan. Euh ik 
moet de vrijheid hebben. Die Turkse vrouwen doen da niet”. Dat is eigenlijk nie waar. 
Mensen weten in feite niet, de echte Turkse vrouwen, families niet. Gelijk ik ben vrij 
tot en met mijn ouders. Der is altijd vrijheid. Euh, rondom mij vriendinnen zijn het 
zelfde. Euh dat vind ik wel erg. 
Ja 
Dat ze daar zo over denken. 
Ja, en denkt u dat de meeste Belgen zo denken? 
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Euh, meeste? Ja 
Ja? 
Ja meeste denken daar over. Euh ze denken altijd de Turkse vrouwen die wordt bont 
en blauw geslagen door de man. Die moet werken euhm, die moet kuisen, die moet 
eten klaarmaken. Geen hulp van de man. Da ‘s nie waar da ‘s gewoon nie waar. 
Ja 
Da ‘s gewoon niet waar. (Meryem) 

 

Er zijn verder drie personen het onderwerp ‘integratie’ hebben aangesneden. Zowel Aylin, 

Ali als Huseyin waren hier zeer negatief over: Belgen willen dat zij integreren, maar 

weten zelf niet goed wat dit betekent. Ik heb ook deze mensen bij de groep die denkt dat 

er vooroordelen leven over Turken gevoegd, omdat ook deze respondenten menen dat er 

een vrij wijdverspreide negatieve attitude bestaat gericht tegen allochtonen. Hierdoor 

zullen zij de grenzen tussen beide groepen ook sterker aanvoelen. In totaal vernoemden 

dus acht van de twaalf respondenten zo’n negatieve houding bij Belgen. 

 

Hebben de personen die denken dat er bij Belgen negatieve beelden over Turken leven 

zelf ook een negatievere indruk van Belgen dan de personen die dit niet menen of dit 

alleszins niet vernoemd hebben? Hier heb ik geen specifieke vraag over gesteld zoals bij 

de discriminatiehypothese, maar ik zal nagaan of zij op een andere plaats in het 

interview een negatieve attitude aannemen tegenover Belgen. 

  

Drie van de vier mensen met een minstens één negatieve uitspraak over Belgen, 

vernoemden ook het bestaan van stereotypen over Turken. Vijf van de zeven mensen die 

een breuklijn (positief, negatief of neutraal) zagen tussen de Belgische en de Turkse 

bevolking, zeiden ook dat er stereotypen leefden over Turken bij Belgen. Tegenover 

slechts drie van de vijf mensen die geen breuklijnen zagen tussenbeide. Hoewel we dus 

ook hier geen sterke bevestiging vinden van de veronderstellingen, kan wel worden 

gesteld dat er een bepaalde tendens is: personen die geloven dat er bij Belgen bepaalde 

negatieve denkbeelden bestaan over Turken, zullen zelf ook vaker veralgemeningen, 

dikwijls negatieve veralgemeningen, maken over Belgen.   
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6.4.2 De invloed van familie en vrienden 

 

In dit deel ga ik de invloed op de respondenten na van hun ouders en vrienden. Welke rol 

spelen zij in de attitudevorming? Eerst bekijk ik deze vraag met betrekking tot de ouders, 

daarna met betrekking tot de vrienden. 

 

 

De ouders 

 

Er is reeds aangehaald dat het contact tussen de ouders van de respondenten en Belgen 

meestal zeer beperkt is. Slechts vier personen van de twaalf zeiden dat deze contacten 

zeer goed verliepen. De rest van de ouders had bijna geen of slechts heel weinig 

contacten. Voor citaten ter illustratie kan ik naar 6.2.1 verwijzen. De tweede generatie 

kon zich op verschillende vlakken positief onderscheiden van de eerste generatie, in dit 

geval gerepresenteerd door hun ouders, wat betreft hun contacten met Belgen. De 

meeste respondenten voelden dus een breuklijn aan met de eerste generatie.  

Hebben de ervaringen en houdingen van deze mensen toch een invloed op hun kinderen? 

Deze vraag probeer ik hier te beantwoorden. Eerst zal ik in navolging van de 

discriminatiehypothese nagaan of er veel gepraat wordt thuis over discriminatie en 

ervaringen met Belgen en of dit een invloed heeft op de houding van de kinderen. 

    

Een eerste vereiste om de houding van de respondenten te beïnvloeden, is dat er over 

Belgen gepraat wordt in het gezin. Als er nooit over dit onderwerp gesproken wordt, is 

het immers niet erg waarschijnlijk dat de ouders langs deze weg een impact zullen 

hebben op hun kinderen. Een meerderheid, acht van de twaalf respondenten, zei dat er 

thuis niet werd gesproken over discriminatie of over Belgen en Turken. 

 

En wordt daar over gepraat over euhm Belgen of over ervaringen met Belgen? 
Oh, absoluut niet en ik denk dat dat ook niet zo belangrijk is en niet in hen omgaat 
van ja constant ja, we zijn met Belgen in contact. Da gebeurt niet. Het feit dat ze er al 
niet bij stilstaan betekent wel, ja, ze liggen daar niet meer wakker van. (Saban) 

 

Bij de vier personen waar wel over discriminatie werd gesproken in het gezin, werd er 

tweemaal op een afwijzende manier over gesproken. De ouders van zowel Talip als Metin 

hadden het moeilijk om te geloven dat er werkelijk veel discriminatie plaatsheeft. Zij 

zoeken de schuld allemaal bij de betrokken gediscrimineerde zelf. Dit loopt parallel met 

de studies die concluderen dat discriminatie vaak geminimaliseerd wordt door de 

betrokkenen om zichzelf te beschermen (Crosby, 1984; Ruggiero en Taylor, 1997; Feagin 

en Sikes, 2001; Verkuyten,  1998).  
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Ja. En hebben ze ooit discriminatie ervaren? 
Nee, nee 
Ja 
Vroeger waren de mensen zo vriendelijk. Vroeger maar nu zijn er niet zo veel 
meer. Ze kunnen niet veel contacten nemen met die mensen. En daarmee ieder keer 
als ik bijvoorbeeld naar een vergadering ga of naar een ergens anders ga, dan zeggen 
mijn ouders da ik goed moet overeen met de mensen. “Wij leven in België, wij leven in 
de land van de mensen.” Die hebben dat meerdere keren aan mij gezegd. Als mijn pa 
als mijn ma. Die hebben dat veel keer gezegd. Als ik bijvoorbeeld voor dat er iets 
gebeurd is en ik kom vertellen. Kijk der heeft een Turk of een Marokkaan iets 
meegemaakt met een Belg of met een Belgische politie of wat. Mijn ouders zeggen van 
eerste keer: “Die mensen hebben zelf voor gezorgd”, zegt mijn ouders. Die denken 
helemaal zo, op die vlak. (Metin) 

 

Enkel Ceylan zei dat discriminatie thuis af en toe een gespreksonderwerp was waarover 

op een negatieve manier werd gesproken. 

 

En wordt daar dan over gepraat, als ze zoiets meemaken? 
Er wordt dan kabaal geschreeuwd. Ik heb da gezegd, en da gezegd maar slechte 
communicatie in Nederlands. Mijn vader kan heel slecht Nederlands, dus hij kan hem 
niet verdedigen en toch als hij gelijk heeft kan hij hem toch niet verdedigen. (Ceylan) 
 

 
Ook Meryem zei dat er wel werd gesproken over discriminatie in Turkse gezinnen. Het 

verschil met Ceylan is wel dat zij algemene uitspraken doet: zij meent dat er tussen 

ouders en kinderen wel veel verteld wordt over ervaringen van discriminatie.  

 

Euh, da zit nog altijd in die mensen, de nieuwkomers dat zit nog altijd omdat die 
ouders daarvan vertellen. Begrijpt u? Als u ouder bijvoorbeeld vertelt dat: “amai ik heb 
geleefd euh, heel zware werken gedaan en we kregen nie zo veel. En de Belgen waren 
altijd meer kantoorwerk”, ‘t een en ‘t ander “maar de vuile werken moest altijd wij 
doen”. De ouderen: “waardoor we nu ziek zijn en suikerziekte, kanker, ‘t een en ‘t 
ander, haaruitval gekregen hebben door de werk”. En azo komt da veel bij de kinders  
Euh ja, en a zo sluiten ze meer af. 
Ja.  Dus er wordt wel gepraat denkt u tussen de ouders en de kinderen? 
Ja, ja, dat weten ze. 
Ja 
Dat weten ze. Daar spreken meestal over. 
Ja 
Maar ‘t is nie direct: “die Belgen hebben da ons aangedaan”. Dan laten ze gewoon, 
euh ze willen dat per se bijvoorbeeld nie dan de kinderen tegen de Belgen zijn. Ze 
leggen gewoon uit dat wij hebben da en da gedaan, wij hebben zo geleefd, wij hadden 
het erg moeilijk in het begin zodat de kinders: “Ah mijne vader heeft dat en dat voor 
mij gedaan”. Maar in feitelijk komt dat automatisch dan die kinderen andere geval van 
hebben. 
Ja 
Dat die kinderen gaan denken ja van, oei joei mijn vader heeft veel gedaan en als ze 
eens zien dat een Belgisch persoon euh durft te zeggen euhm euh ja: “vuile Turk”. 
Ja 
Zal direct reageren van… 
Ja 
Euh van te denken van mijn ouders hebben da da gedaan. Zij moeten in feitelijk 
dankbaar zijn, toch voel ik racisme, dus zijn ze nog erger. 
Ja 
Dan beginnen ze daar te slaan, te dingen vanalles zoals ik in feitelijk hetzelfde deed. 
(Meryem) 
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Wat in deze context ook van groot belang is, is dat Meryem stelt dat dit praten een 

invloed heeft op de attitude van de kinderen tegenover Belgen. Zij zullen door deze 

verhalen van discriminatie negatiever staan tegenover Belgen. Meryems uitspraken 

vormen dus een bevestiging van de veronderstellingen: het vertellen van of praten over 

discriminatie heeft een invloed op de houding van de kinderen.  

 

De rest van de interviews spreekt deze invloed echter tegen. Acht van de respondenten 

praat niet (veel) over discriminatie met zijn ouders en twee van de overige ouderparen 

ontkennen zelfs discriminatie wanneer erover wordt gesproken. Van de kinderen van 

deze twee ouderparen, staat er één neutraal ten opzichte van Belgen, terwijl de andere 

Belgen negatief beoordeelt op sommige vlakken. Slechts eenmaal werd gezegd dat er 

thuis af en toe over het onderwerp werd gesproken op een negatieve manier en dit 

betreft een respondent met een neutrale houding tegenover Belgen. We kunnen dus 

zeker niet spreken van een grote invloed van de ouders langs deze weg. 

 
Ook Aylin is, net als Meryem, kritisch voor een deel van de ‘eigen’ groep Turken. Zij heeft 

het dan niet over discriminatie, maar wel over de strenge opvoeding die sommige Turkse 

ouders geven aan hun kinderen. Bij zo’n ‘traditionele’ opvoeding hoort volgens haar ook 

een negatieve attitude tegenover Belgen. 

 

Dus, ik hoor soms da, vooral bij Marokkanen zal ik zeggen, soms ook bij Turkse 
mensen, ik vin da zo een zwakke kant van ulder, ze pakken direct die godsdienst op 
tafel, dus snap je. Da hoort er nie bij, ’t is heel verkeerd. Da’s heel verkeerd, maar ’t is 
omda ze zij eigenlijk...ik heb een beetje medeleven, omdat: ze zijn streng opgevoed 
thuis en daarom kunnen ze echt nie, iets opbouwen, of vrijheid hebben ze nie, op alle 
vlakken meestal, qua studies of qua vrienden. Ze mogen nie, meesten mogen nie met 
Belgische omgaan, ik ben er zeker van. 
En komt dat door de ouders? 
Ja, zeker. Ik zeg het u, bij ons was da geen enkel probleem, dus. Van huis uit, ik 
mocht altijd uitgaan, bijvoorbeeld als ik. Een vreemd Turks meisje, da’s ver, nie veel, 
’t is beperkt hier eh in Gent is da zo. In andere steden is da, ze zijn moderner zal ik 
zeggen. 
In Gent niet? 
Vooral in Gent en Brussel zijn de vreemdelingen niet modern. Duitsland en Holland, 
daar zijn ze echt ver. Daar zijn zij 100 procent geïntegreerd kan ik wel zeggen. 
Hoe komt da? 
Ja, tgo…Zoveel jaren terug zijn ze naar hier gekomen, de meeste uit dorpen, maar 
zelfs de dorpen zijn nu geëvolueerd eh. Maar zij zijn hier nu, dus met traditie, met da 
cultuur, da’s zo gebleven, dus niks is vooruitgegaan, ’t probleem ligt daar. (Aylin) 
 

Deze strenge ingesteldheid kunnen we verbinden aan het generatieverschil dat door acht 

personen werd aangehaald. Vooral de breuklijnen betreffende traditie, godsdienst en 

scholing zijn belangrijk in dit licht. Ondanks deze breuklijnen is het duidelijk dat de 

ingesteldheid van de ouders op sommige respondenten toch een invloed had op de 

houding tegenover Belgen. Aanwijzingen hiervoor kunnen we vinden bij Ali, Saban en 

Talip. De grenzen die deze mannen aangeven tussen henzelf en Belgen, zijn immers 
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allemaal kenmerken verbonden aan hun opvoeding: godsdienst, familierelatie, man-

vrouw relatie, eergevoel en respect en collectiviteit versus individualiteit. De relevante 

citaten zijn terug te vinden in 6.3.  

  
 
Soms zijn de breuklijnen tussen eerste en tweede generatie echter ook zeer groot en 

ontstaan er conflicten tussen de ouders en kinderen, ook wat betreft houding tegenover 

Belgen. Ridvan is hier een voorbeeld van. 

 

ten tweede had ik problemen met mijn familie omdat ik wou trouwen met een half 
Belgisch, half Algerijns meisje. En mijn familie verzette zich er tegen.  
(…) 
En mijn ouders, en gelijk mijn broers. We zijn met zes broers en vier zusters. Gelijk 
dat probleem van trouwen. Dat probleem dat ik u daarjuist heb gezegd. Ze wouden 
zeker niet dat ik met iemand was die geen Turk is. Ene ja, die willen liever een Turkse. 
Der zijn punten waar ik vind dat ze gelijk in hebben. Die mensen kunnen niet meer 
Nederlands. Dat is te laat. Mijn moeder is bijna zestig, mijn vader bijna zeventig. Dus 
ik kan ze niet zeggen “leert Nederlands”. Dus wat willen ze als ze een schoondochter 
hebben willen ze dat ze tenminste Turks kunnen. Kijk in mijn geval is dat niet zo. 
(Ridvan) 

 

De invloed van ouders hoeft overigens niet altijd negatief te zijn wat betreft contacten 

met Belgen. Fatma en Talip worden door hun ouders aangemoedigd meer contacten te 

hebben met Belgen. Dit zijn overigens allebei personen met een zeer neutrale houding, 

de ouders zouden hier dus wel eens een rol in kunnen spelen. 

 

Ja. En wordt daar soms over gepraat ofzo? 
Ja, af en toe. Ze zeggen zo soms ‘maak Belgische vrienden, ga meer om met Belgische 
vrienden, dan bijvoorbeeld’. Gelijk bij de meeste Turkse ouders moogt ge nie trouwen, 
da’s misschien een klein voorbeeld, moogt ge nie trouwen me Belgische, me mensen 
van een andere origine. Mijn ouders zouden nie, zijn er nie tegen.  
En waarom zeggen ze da ge Belgische vrienden moet maken? 
Ja, misschien (stilte), ja, als ge in België woont, moet ge u aanpassen eh. Ge moet 
ook Belgische vrienden kunnen maken, allez. Da vinden zij ook. (Fatma) 

 

 

We kunnen besluiten dat de ouders niet veel invloed hebben door het praten over 

discriminatie. Dit wordt over het algemeen immers niet veel gedaan en als het wel 

gebeurt, lijkt het niet veel invloed op de kinderen te hebben. Er is naar voren gekomen 

dat de algemene opvoeding een grotere rol speelt in de attitudevorming. Ondanks de 

breuklijnen tussen eerste en tweede generatie, worden bepaalde waarden en normen die 

een kloof slaan met de Belgische bevolking doorgegeven via de opvoeding. Sommige 

Turkse ouders stimuleren hun kinderen ook in hun contacten met Belgen, dit een 

positieve invloed lijkt te hebben.  
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De vrienden 

 

Over het algemeen wordt er met vrienden veel meer gesproken over discriminatie dan 

met ouders, bij tien (tegenover vier bij ouders) van de twaalf mensen vormt het weleens 

het gespreksonderwerp. Ik kan voor dit verschil geen gefundeerde reden naar voor 

schuiven, maar een oorzaak zou kunnen zijn dat de leeftijdsgenoten van de 

geïnterviewden zich in een meer gelijkaardige situatie bevinden dan de ouders. Hierdoor 

is het meer voor de hand liggend om met hen te praten. Meestal gebeurt dit pas als 

iemand net ‘iets heeft meegemaakt’.  

 

Ja, euh, en wordt daar veel over gepraat onder uw vrienden?  
Ja, meestal praten wij over de vrouwen eh (lacht). Maar als ’t er zoiets, ja, da moet 
zo’n beetje komen eh, voorbeeld als wij daar zo passeren bij een vriend, dan praten 
we over liefde, over, kweenie over seks of over iets anders, ge kent da eh, 
mannenpraat. En als ’t er iemand dan roept “eh, vuile Turk”, is ons onderwerp direct 
veranderd naar discriminatie, ziet ge. 
Ja. 
Da’s nie zo automatisch van euh “ja, gaan we nen Belg pakken of zoiet”. 
(Lacht)  
(…) 
Da is zo. Ja. Maar wij praten veel ze soms, over het buitenland en al, ja. 
Hm. En wa wordt er dan zo gezegd? 
Ja…Als ’t er één iemand bij ons komt, dan zegt hij ”ja, ik heb da beleefd ” voorbeeld, 
“interim of, ik heb si, la, ik heb, …”. Dan zegt dien ander ook iets, zo van “ik heb da 
ook beleefd vroeger”, of euh…”ik heb da ook gehad”. Iedereen vertelt ulder problemen 
en al. Dus, ja, wa kunt ge eraan doen. Veel kunt er nie aan veranderen eh, da 
verwacht ge van de politieke partijen zo’n beetje, da zij daaraan werken... Maar ja, als 
zij ulder werk nie doen, ’t is nu al dat 60% stemmen voor het Vlaams Blok allemaal 
tegen de Turken zijn eh. (Talip) 

 

Wanneer erover wordt gepraat, wordt vaak een luisterend oor geboden, naar oorzaken 

gezocht of er worden soortgelijke ervaringen aangehaald. We kunnen dus stellen dat 

vrienden vooral belangrijk zijn als een sociale steun na een negatieve ervaring met 

Belgen (zie ook Feagin en Sikes, 2001). Dit wordt ook al aangegeven door het feit dat er 

bijna enkel over Belgen als categorie wordt gepraat wanneer iemand in de vriendenkring 

een ervaring van discriminatie heeft gehad.  

 

En praten jullie daar soms over met vrienden? 
Als we problemen hebben met iemand dan zeggen we van ik ga een keer bij 
mijn maten, d’ er is iets gebeurd, d’ er is nen Belg. Wat zou ik doen? Babbel 
der nen keer over nen half uur, nen uur. Dan komt er iemand anders bij. 
Iedereen zegt zijn mening. Dan zeggen oké van zo laten. Ja, we gaan bijna 
nooit vechten of je geraakt erover. (Ali) 

 

Enkel Meryem zei dat er ook in andere contexten over Belgen wordt gesproken. Onder 

een deel van haar vriendinnen heerst er een zeer negatieve sfeer rond Belgen.  
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Wordt daar vaak over gepraat? 
Ge hebt mensen die daar echt tegen zijn, die alleen bijvoorbeeld het Turkse volk. Ik 
vind in het algemeen dat Turken heel bij elkaar horen. Meer euh goh. (bezorgd) ‘t 
Wordt wel privé, dus ‘t is tussen ons? 
Nee ja, zeker, zeker. 
Ik vind juist dat er racisme meer in Turken zit dan in Belgen. 
Ja 
Want euh, ik heb vriendinnen als ik op school ben en der is daar nen schoolfeest, euh 
dan is de Turkse vrouwen heel bij elkaar direct en dan sluiten ze de Belgen meer op. 
Ja 
Als ‘k ik bijvoorbeeld euh Belgische vriendinnen, ze komen ze bij mij af dan durven ze 
wel in ‘t Turks te zeggen, die vrouwen, ”oh laat die Belgen een keer weg”. 
Mhm, ja 
En ik zeg: ‘t is nen vriendin, ‘t is nen hele vriendelijke, ‘t is nen hele lieve”, maar euh 
heel veel mensen denken daar over, vind ik. (Meryem) 

 

 

Dit brengt ons bij een volgend onderwerp. Omdat onze interesse voornamelijk uitgaat 

naar attitudevorming is het interessant om ook te kijken naar de consensus in de 

vriendengroep over Belgen. Heeft men hier in het algemeen dezelfde mening over of 

lopen de meningen uiteen? Slechts in drie gevallen dacht de vriendengroep hetzelfde 

over Belgen als de respondent, in vijf gevallen dachten ze er anders over en in vier 

interviews kwam dit onderwerp niet naar voor in het interview. De geringe (of zelfs 

onbestaande) samenhang tussen de houdingen van vrienden aangaande stereotypes of 

vooroordelen wordt hier bevestigd (Ritchey en Fishbein, 2001; Fishbein, 2002). Hoewel 

er dus meer over het onderwerp gepraat wordt onder vrienden, lijken de ouders langs de 

opvoeding toch een grotere invloed te hebben op de attitudevorming van de 

geïnterviewden. De vrienden zijn dan weer belangrijker dan sociale steun na een ervaring 

van discriminatie.  

 

 

6.4.3 Overige factoren 

 

In dit laatste deel komen een aantal andere factoren aan bod die door de respondenten 

zelf werden aangehaald als reden voor de soms moeizame relaties tussen Belgen en 

Turken.  

 

De media en de overheid werden allebei in twee interviews genoemd als belangrijke 

factoren die de relatie tussen Turken en Belgen beïnvloeden. Door zowel Ali als Talip 

werden de media ervan beschuldigd teveel veralgemeningen te maken. Op deze manier 

draagt deze bij tot de negatieve attitudevorming van Belgen. 
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En dan kwamen die verkiezingen daar, iedereen moest stemmen hé, iedereen moest 
stemmen.  
Ja. 
En dan sprak er iedereen over Vlaams Blok en si en la, die gaan stijgen en al. En dan 
waren ze heel de tijd bezig over mij en over… Ze waren aan ’t klappen, ze waren naar 
mij aan ’t kijken, maar ik hoorde ze nie eh, zo van (fluistert geheimzinnig). Zo al, en 
dan, na die verkiezingen waren ze echt zo een beetje, ja, iets anders, plots waren ze 
andere mensen. Echt waar, ze waren veranderd. Ik vraagde aan een van ulder, aan 
dien liftenmaker, zogezegd, “Peter, kunt ge mij een beetje helpen?”, “Ik heb druk 
Talip, sorry, maar ik heb druk”, zo. Ik had het nie druk ze, ik dee mijn werk opzij en ik 
berekende da wiskundig probleem voor hem, zodat hij niet te laat zou zijn. ’t Is altijd 
met periodes eh, dus als ge in september, uw plan moet klaar zijn, móet da in 
september klaar zijn, anders is da boete voor de baas, ziet ge. En ik berekende voor 
ulder en dan… 
En waarom denkt u dan precies dat die veranderd waren? 
‘k Weet nie, pff. ’t Ene moment zijn ze vrienden van u, ze zijn zo goed als kweenie wa, 
ze delen hun sigaret met u, andere moment horen ze te veel van…’t is gewoon van 
dinge. Voorbeeld, ge zij nu in mijn huis, maar nen Turk is ne moordenaar, nen Turk is 
nen heroïneverkoper, nen Turk is ne, allez, crimineel, wa komt da gij hier zit, allez, wa 
zit gij hier in mijn huis? Dus, ik kan u ook vermoorden, ik kan u ook drugs ne 
aanbieden eh. Dus, ziet ge, nie alle Turken zijn hetzelfde. 
Maar zei dachten dat, denkt u? 
Nee, in ene keer, met da probleem van verkiezingen en al die enquêtes van Vlaams 
Blok en al die la, met de stijging van Vlaams Blok in Antwerpen en al, ze horen da en 
al, Schaarbeek-probleem en al, euh, ’t is alsof, allez, ze in een keer veranderen als 
mens, ziet ge en dan zijn ze nie meer hetzelfde tegen mij! 
Ja. 
Ze gooien alles op da TV in ene keer, vroeger was ’t bijvoorbeeld, ja “nen Turke, euh, 
steelt in juwelierszaak” of zoiets “valt binnen in een juwelierszaak”. Een keer per 
maand of zoiets, horen ze iets van vreemdelingen en da is geen probleem, allez, da 
waait weg. Maar dan, dan is ’t opeens van “Wij zijn Belgen, boe Turken”, zo van. En 
dan, dan komen ze op werk, en ik zweer het eh, zeven van die acht Belgen eh waren 
tegen mij, echt waar, ze spraken nie meer tegen mij 
Denkt u dat dat dan door de media komt? 
Door de media, door,… Ze geloven alles! (Talip) 

 

 

De overheid werd door Huseyin en Metin verweten te weinig te doen aan de problematiek 

van de migranten. Deze moet meer moeite doen om bepaalde migranten uit hun 

isolement van de Belgische samenleving te halen. 

 

Ja. En uw Turkse vrienden, hoe denken die over Belgen? 
Allez, die kunnen wel de taal enzo, maar ‘k wee nie. Dingen da ze nodig hebben, allez, 
ik weet nie hoe ik ga moeten verwoorden, maar euh… Bij hen zie ik da ook ze, ge hebt 
hier veel cafeetjes enzo, ik ben nie zo’n caféganger ofzo, maar als ge zo gaat zo, allez, 
de overheid en al doet er ook niets aan. Voor de overheid is het zo van “als we die 
gasten ergens kunnen binnensteken, dan is da goe genoeg voor mij”. Allez, al jaren 
wordt er zo gepraat over dingen, integratie en si en la, maar als puntje bij paaltje 
komt, ziet ge echt zo niets veranderen. 
(…) 
En wa zou er dan concreet moeten worden gedaan denkt u? 
Nee, da is ’t zo, politiek van hier, als er zoiets beslist wordt, de beslissing is al 
genomen. Zo de mensen betrekken bij iets, da ze zo eigenwaarde hebben, da ze zo 
kunnen zien van “ah, ja, er wordt rekening gehouden met ons”. 
Hm. 
Da is ‘t, er wordt zoiets bepaald en dan lezen ze daarover, zien ze iets veranderen “ah 
ja, da hebben ze gedaan”. (Huseyin) 
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Metin heeft het vooral over meer subsidies voor zelforganisaties om jongeren van 

problemen weg te houden. Beide menen dus dat de overheid een hefboom zou kunnen 

vormen in het oplossen van de problematiek, maar tekortschiet in deze opdracht. 

 

De media worden verweten de grenzen tussen Turken en Belgen te versterken door de 

attitudevorming van Belgen negatief te beïnvloeden. Dit gebeurt door negatieve beelden 

over vreemdelingen te verspreiden en door verkeerde veralgemeningen te maken. De 

overheid wordt verweten de grenzen niet aan te pakken. Deze twee machten in de 

samenleving worden dus niet of op een slechte manier gebruikt ter oplossing van de 

soms moeizame relaties. 

 

 

Naast deze vier kritische stemmen over de Belgische samenleving, heb ik ook heel wat 

kritiek gehoord op de eigen gemeenschap, deze komt vervolgens aan bod. Vijfmaal werd 

gezegd dat naarmate de leeftijd vordert de contacten met Belgen beter werden. Zowel 

Ali, Ceylan, Metin, Ridvan als Saban menen dat ‘de wijsheid met de jaren komt’. De 

ontvlambare aard van de Turkse jeugd komt zowel bij Ridvan als bij Metin ook aan bod.  

 

En hoe denken uw Turkse vrienden over Belgen? 
Ik heb, ik heb vrienden pff…in verschillende hoogtes zal ik maar zeggen. Ik heb 
vrienden die zestien, zeventien zijn, heb er vrienden die over de twintig zijn en ik heb 
oudere vrienden. Oudere vrienden zijn gelijk mij, die gaan echt geen boel zoeken met 
Belgische mensen die gaan rustig in hun café hun thee drinken en een spelletje spelen. 
Dus hoe meer dat je naar beneden gaat 
Dus hoe jonger… 
Ja, hoe jonger, 'k zal niet zeggen hoe kwader maar ze gaan ook niet uit de weg gaan. 
Ze gaan zeggen je hebt dat gezegd of dat gedaan, en ik wil nu wraak of ik wil nu actie 
tegen hem. Maar ik ben over de drempel van vijfentwintig, ik trek mij dat niet meer 
aan. Ik heb zelf veel discriminatie gekend gelijk mijn broer die is portier waar dat ik 
zelfs niet binnen mocht. (Ridvan) 

 

Het valt op dat alleen mannen deze kritieken op de jeugd leveren. Dit kan erop wijzen 

dat vooral zij hiermee geconfronteerd worden. De twee andere personen die kritisch 

waren voor de Turken, zijn twee vrouwen. Aylin had meerdere punten van kritiek. Een 

ervan, de strenge opvoeding van veel Turkse ouders, is reeds aan bod gekomen (zie 

6.4.2). Deze opvoeding belemmert vaak een ‘probleemloos’ contact met Belgen. Verder 

meent ook zij, net als Meryem (zie nogmaals 6.4.2), dat sommige allochtone meisjes, 

vooral Marokkaanse, zichzelf als groepje afsluiten van autochtonen en zelfs helemaal 

geen contact willen. Op deze manier discrimineren zij Belgen (geen citaat, want off tape). 

Tenslotte meent zij dat godsdienst soms misbruikt wordt in discussies. Iets later in het 

interview neemt zij de discussie rond de hoofddoek als voorbeeld hiervan. 

 

Dus, ik hoor soms da, vooral bij Marokkanen zal ik zeggen, soms ook bij Turkse 
mensen, ik vin da zo een zwakke kant van ulder, ze pakken direct die godsdienst op 
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tafel, dus snap je. Da hoort er nie bij, ’t is heel verkeerd. Da’s heel verkeerd, maar ’t is 
omda ze zij eigenlijk...ik heb een beetje medeleven, omdat: ze zijn streng opgevoed 
thuis en daarom kunnen ze echt nie, iets opbouwen, of vrijheid hebben ze nie, op alle 
vlakken meestal, qua studies of qua vrienden.  
(…) 
Komt van, ten eerste via hun ouders, van huis uit he. ’t Is echt een moeilijk probleem. 
Ofwel moeten ze echt zelfstandig zijn en zeggen van “kijk, ’t is ons leven”, eh, weg 
van huis, da’s under enige manier. Want ouders gaan under moeilijk begrijpen en 
vrijlaten, zal ik zeggen. Ik bedoel, allez, ge kunt die mensen ook nie dwingen, van 
“kijk, ge moet u hier”, he. Soms, meestal, niet soms, maar gelijk, probleem met 
hoofddoek. Mijn moeder zegt van, ze lacht ermee zegt ze, ze heeft ook een sluier aan. 
Da’s normaal zegt ze {dat ze hoofddoek willen verbieden}, want het is toch normaal 
dat België of Frankrijk zo’n wet wil, zelfs een moslimland gelijk in Turkije, moogt gij 
niet binnen me een hoofddoek. 
Nee? 
Ge moet dan nie verwachten van België of Frankrijk da ze da mogen. Tuurlijk ge 
moogt zelfs nie werken in een bank me een hoofddoek daar, stelt u voor, in een 
moslimland. 
Ja. 
’t Is zo, ’t is zelfs een groot probleem ginder. Heel vaak protesten en zo staking van 
“wij willen met, met de hoofddoek in uniefen, of op school”, mag nie! Mag nie, ik 
bedoel, ’t is begrijpelijk ook eh, ge kunt dan hier toch nie verwachten van, ze hebben 
da eigenlijk lang toegelaten, zoiets. OK, ik heb daar respect voor, maar ’t is ook 
begrijpelijk van de Belgische staat ze. (Aylin) 

 

 

Samenvattend kunnen we stellen dat de kritieken op de Turkse gemeenschap vooral 

betrekking hebben op de afwijzende attitude van sommige leden van deze groep 

tegenover Belgen. Men heeft de neiging zich terug te trekken in de eigen groep en op 

een negatieve manier te reageren op Belgen. Bij meisjes gebeurt dit vaak door zich als 

groep af te sluiten, bij jongens door een defensieve houding aan te nemen. Eerder al 

vonden we een aantal aanwijzingen dat dit onder andere verklaard kan worden vanuit de 

negatieve attitude van Belgen en vanuit opvoeding van de Turkse ouders.  
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BESLUIT 

 

 

De algemene probleemstelling van dit onderzoek vertrok vanuit een lacune die bestaat in 

het wetenschappelijk discours. Er werd immers al heel wat onderzoek verricht naar 

attitudevorming van Belgen ten opzichte van allochtonen, het omgekeerde daarentegen 

is amper bestudeerd, en toch ook van belang. Dit laatste vormde dan ook het onderwerp 

van deze studie. Deze probleemstelling werd langs een aantal wegen ingeperkt: 

 

Ten eerste was duidelijk dat de categorie ‘allochtonen’ veel te heterogeen was voor dit 

onderzoek. Om louter pragmatische redenen werd ‘allochtonen’ dan ook vervangen door 

‘Turken’. Vervolgens werd nagegaan wat de objectieve condities zijn waarin Belgen en 

Turken zich een houding tegenover elkaar vormen. Uit dit overzicht bleek dat Turken 

zich, socio-economisch gezien, in een slechtere positie bevinden dan Belgen. Verder zijn 

er ook een aantal culturele verschillen te onderscheiden. ‘Objectief’ gezien kunnen we 

dus twee verschillende groepen onderscheiden. De verdere uitdaging van het onderzoek 

lag in het bestuderen van de houdingen van een van de groepen tegenover de andere.  

 

De tweede inperking van de onderzoeksvraag heeft betrekking op het theoretisch kader. 

Na het uitgebreide onderzoeksveld over attitudevorming bij Belgen van naderbij te 

hebben bestudeerd, is er gekozen om een van de belangrijkste predictoren van de 

attitude van Belgen verder uit te spitten. Anomie bleek een zeer belangrijke, maar ook 

een te ruime en slecht geoperationaliseerde, variabele te zijn. Gezien zijn relevantie in de 

Turkse leefwereld, werd er dan ook voor gekozen om één dimensie van anomie, 

discriminatie, verder theoretisch uit te werken. Met behulp van de sociale 

identiteitstheorie ben ik tot een hypothese gekomen die kan worden ingedeeld in twee 

fases: (1) Door het ervaren van discriminatie krijgen Turken een lage zelfwaardering. (2) 

In een poging de zelfwaardering te herstellen, zal men negatiever gaan staan ten 

opzichte van Belgen. In de sociale identiteitstheorie wordt totaal geen aandacht besteed 

aan de overdracht van stereotypen; de invloed van familie en vrienden ontbrak. Ik heb 

deze wel onderzocht. Ik ben dit alles nagegaan met behulp van semi-gestructureerde 

interviews bij dertien personen van Turkse origine tussen 22 en 31 jaar.  

 

 

Uit de interviews kwam naar voor dat sociale categorisatie een belangrijkere rol speelt in 

attitudevorming dan vermoed. Men had verschillende vergelijkingsgroepen waar men 

zich positief tegen afzette, ook aangaande contacten met Belgen. Vooral de eerste 

generatie en andere categorieën binnen de tweede generatie leken hierbij relevant. Men 
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gebruikte deze groepen om aan te tonen dat de eigen relaties met autochtone Belgen 

beter waren dan deze van de vergelijkingsgroep(en).  

 

Over het algemeen hadden de geïnterviewden positieve contacten en een zeer 

gedifferentieerde houding tegenover Belgen. In een kleine meerderheid van de gevallen 

werd toch ook aangehaald dat men wel bepaalde breuklijnen zag tussen beide groepen. 

Eenmaal werden Belgen positiever beoordeeld, maar in de meeste gevallen werden ze 

eerder negatief benaderd en wel op volgende vlakken: godsdienst, familierelaties, man-

vrouw relatie, eergevoel, respect en collectiviteit versus individualiteit. Er kan zeker niet 

worden gesteld dat deze mensen een algemene negatieve attitude hebben, want meestal 

hebben zij een goed contact en vermelden zij slechts één breuklijn. Het is opvallend dat 

al de mensen die geen breuklijnen zagen tussen Belgen en Turken, ook allemaal 

differentieerden tussen Belgen.  

 

In het volgende deel werd bestudeerd wat aan de basis ligt van deze houdingen. De 

hypothese werd ietwat uitgebreid, omdat sommige respondenten discriminatie en 

vooroordelen als dezelfde fenomenen percipieerden. Dit was overigens ook te 

verantwoorden vanuit de theorie. Het eerste deel van de hypothese kan rekenen op een 

bevestiging. Bij de grote meerderheid heeft een ervaring met discriminatie inderdaad een 

impact op zelfwaardering. Het tweede deel van de hypothese daarentegen werd niet zo 

sterk bevestigd. Eveneens een grote meerderheid zei immers niet anders om te gaan 

met Belgen door ervaringen met discriminatie. Sommigen staan hierdoor wel 

voorzichtiger en bedachtzamer tegenover Belgen. En ook indirect werd wel bevestiging 

gevonden van het tweede deel van de hypothese, namelijk wanneer sommige 

respondenten het over hun vrienden of ouders hadden. Een volledige verwerping van de 

hypothese zou dus niet op zijn plaats zijn. Wanneer we naar de invloed van vooroordelen 

over Turken bij Belgen kijken, zien we een zwakke tendens. Mensen die geloven dat er 

bij Belgen negatieve denkbeelden bestaan over Turken, zullen zelf ook vaker 

veralgemeningen, dikwijls negatieve veralgemeningen, maken over Belgen. 

 

Tussen ouders en kinderen wordt niet dikwijls gepraat over ervaringen met discriminatie, 

dit kan dus ook geen heel grote invloed hebben op de attitude van de respondenten. De 

ouders hebben een grotere impact langs de algemene opvoeding en de waarden die ze 

daarin doorgeven. Deze opvoeding kan zowel een positieve als een negatieve invloed 

hebben op het contact met Belgen. Onder vrienden wordt er meer gepraat over 

discriminatie, dit praten lijkt vooral van belang als sociale steun na een slechte ervaring.  
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Verder kwam uit de interviews naar voor dat men soms kritisch was tegenover de 

Belgische overheid en de media, maar ook tegenover de groep Turken. Vooral het zich 

terugtrekken in de eigen groep en een soms negatieve attitude tegenover Belgen werd 

hen verweten. 

 

 

De resultaten van deze studie zijn aan een aantal beperkingen onderhevig. De 

belangrijkste heeft te maken met de beperkte validiteit van het onderzoek. Er treedt een 

probleem op met de sociale wenselijkheid. Zal men vertellen aan een Belgische dat men 

Belgen eigenlijk maar niets vindt (cfr gaining trust, Fontana en Frey, 1998)? De zeer 

gedifferentieerde houding tegenover Belgen die uit deze studie naar voor is gekomen, 

zou dus weleens vertekend kunnen zijn. Een Turkse interview(st)er zou hier misschien 

soelaas kunnen bieden. Anderzijds brengt dit het risico met zich mee dat hij/zij zich te 

betrokken zou voelen gezien de gevoelige aard van het onderwerp. Een eenvoudige 

oplossing voor het probleem lijkt hier moeilijk te vinden. 

Een andere beperking ligt op het niveau van bewustzijn. De meeste respondenten zeiden 

niet anders om te gaan met Belgen na ervaringen met discriminatie. Maar discriminatie 

werd vaak geminimaliseerd of ontkend door de schadelijke psychologische gevolgen die 

het heeft. Misschien hebben deze negatieve ervaringen dan ook eerder een invloed op 

het onbewuste niveau van attitudevorming. Met deze techniek van dataverzameling kon 

ik enkel de effecten van discriminatie nagaan waar men zich volledig bewust van was. 

Verder ben ik niet de volledige invloed van sociale categorisatie nagegaan. Er is gebleken 

dat dit een heel complex proces is, dat bovendien anders kan worden toegepast 

naargelang de situatie. Het is niet geheel duidelijk wat de plaats van Belgen daarin is. 

Een van de vragen is bijvoorbeeld in welke contexten zij als relevante groep worden 

gepercipieerd. Dit onderzoek heeft zich misschien wat overdreven gericht op de 

tegenstelling Belgen – Turken, waar dit onderscheid in werkelijkheid niet steeds even 

relevant is. 

Tenslotte moet worden gerealiseerd dat discriminatie en opvoeding slechts twee 

mogelijke facetten zijn ter verklaring van attitudevorming bij Turken. Zoals uit het 

literatuuroverzicht bij Belgen bleek, zijn er veel meer potentiële determinanten.  

 

Al deze beperkingen vormen dan ook de talrijke uitdagingen die het toekomstig 

onderzoek te wachten staan. 
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i. Tussenpersonen 
 
Ik heb eind november 2003 contact genomen (eerst via mail, dan persoonlijk 
langsgegaan) met de twee overkoepelende organisaties die mij hebben geholpen aan de 
contactgegevens van de zelforganisaties. Van hen kreeg ik telkens de adressen en/of e-
mailadressen van de zelforganisaties. Deze overkoepelende organisaties waren allebei 
vriendelijk en bereid mij te helpen. Wel zeiden ze dat het mogelijk was dat de 
zelforganisaties niet zouden willen meewerken omdat ze het te druk hadden. Ze kregen 
immers wel meer onderzoekers over de vloer en gezien alles op vrijwillige basis gebeurt, 
is het niet steeds evident om op alle verzoeken in te gaan. Bovendien schrikken ze er 
misschien voor terug om contactgegevens van hun leden door te geven, omdat ze niet 
precies weten wat ermee zal gebeuren. Dus het is belangrijk er op te letten de 
organisaties voldoende en duidelijke informatie te geven. Volgende informatie heb ik hun 
dan ook telkens gegeven: hoe ik bij die organisatie ben terechtgekomen, wie ik ben, 
waarom ik de namen nodig heb, waar het onderzoek over gaat en de mogelijkheid tot 
weigeren zowel van de organisatie als van de potentiële respondent. 
 
Langsgaan bij de zelforganisaties was moeilijk omdat ik dikwijls niet wist wat ze precies 
inhielden en wanneer er personen aanwezig zouden zijn op het gegeven adres. De 
meeste heb ik dus eerst gemaild. Slechts één ervan mailde terug, dus probeerde ik de 
telefoonnummers van de overige organisaties op te zoeken via het internet. Bij sommige 
lukte dit, bij andere niet. Hieronder de lijst met meer precieze gegevens:    
 
 
Zelforganisatie 1 
Via: overkoepelende organisatie 1  
Gekend: telefoonnummer en e-mailadres 
Gemaild: 25 november 2003 
Antwoord: geen 
Gebeld: 15 december 2003 
Antwoord: toezegging  2 potentiële respondenten  
Verdere bedenkingen: deze zelforganisatie had niet zoveel jonge leden, daarom hebben 
zij slechts twee personen opgegeven. De afspraken werden steeds met de organisatie als 
tussenpersoon gemaakt. Ik had dan ook de indruk dat de voorzitster enige controle wilde 
houden over wat er gebeurde en haar leden niet zomaar aan mij wilde overleveren. Bij 
een van de interviews was zij ook aanwezig als tolk (Mehmet sprak geen Nederlands).  
 
 
Zelforganisatie 2 
Via: overkoepelende organisatie 1 
Gekend: telefoonnummer en e-mailadres  
Gemaild: 28 november 2003 
Antwoord: geen 
Gebeld: 3 december 2003 
Antwoord: weigering 
 
 
Zelforganisatie 3 
Via: overkoepelende organisatie 1 
Gekend: telefoonnummer en e-mailadres 
Gemaild: 25 november 2003 
Antwoord: geen 
Gebeld: 3 december 2003, 15 december 2003 
Antwoord: toezegging 
Verdere bedenkingen: De twee keren dat ik belde zegde de voorzitster steeds toe om 
namen te geven en zou ze mij deze doormailen. Ze heeft dit echter nooit gedaan. Ik heb 
dit tenslotte opgevat als een weigering. 
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Zelforganisatie 4 
Via: overkoepelende organisatie 1 
Gekend: e-mailadres 
Gemaild: 28 november 2003 
Antwoord: geen 
Verdere bedenkingen: van deze organisatie vond ik geen telefoonnummer, ik heb er dan 
ook geen contact meer mee gehad. 
 
 
Zelforganisatie 5 
Via: overkoepelende organisatie 1 
Gekend: e-mailadres 
Gemaild: 25 november 2003 
Antwoord: toezegging  7 potentiële respondenten 
Verdere bedenkingen: dit was de enige voorzitter die toezegde namen te geven na 
eenmalig mailen. Ik heb slechts naar vijf potentiële respondenten een brief gestuurd en 
getelefoneerd, omdat ik anders teveel respondenten langs eenzelfde tussenpersoon zou 
hebben.   
 
 
Zelforganisatie 6 
Via: overkoepelende organisatie 2 
Gekend: telefoonnummer en e-mailadres 
Gemaild: 28 november 2003 
Antwoord: geen 
Gebeld: 3 december 2003, 15 december 2003  
Antwoord: Twee keer zegt de voorzitster dat ze nog wel zal zien nadat ze de mail nog 
eens heeft bekeken. Achteraf heb ik er echter niets meer van gehoord.  
Verdere bedenkingen: Ik heb dit opgevat als een weigering. 
 
 
 
Zelforganisatie 7 
Via: overkoepelende organisatie 2 
Gekend: telefoonnummer en e-mailadres 
Gemaild: 28 november 2003 
Antwoord: geen 
Gebeld: 3 december 2003, 16 december 2003 
Antwoord: De voorzitter zegt de eerste maal dat hij nog wel zal zien na het bekijken van 
zijn mail. Daarna maakte ik telefonisch een afspraak met hem voor een interview met 
hemzelf en om namen door te geven van potentiële respondenten. 
Verdere bedenkingen: Op deze afspraak is hij echter niet komen opdagen en hij heeft 
niet geantwoord nadat ik een bericht insprak op zijn voice-mail. Ik heb dit opgevat als 
een weigering. 
 
 
Zelforganisatie 8 
Via: overkoepelende organisatie 2 
Gekend: telefoonnummer en e-mailadres 
Gemaild: 28 november 2003 
Antwoord: geen 
Gebeld: 3 december 2003 
Antwoord: weigering 
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Zelforganisatie 9 
Via: zelf gevonden via internet 
Gekend: telefoonnummer 
Gebeld: 3 december 2003 
Antwoord: moet langskomen om meer informatie te geven over het onderzoek en 
eventueel afspraken te maken  3 potentiële respondenten 
Verdere bedenkingen: Ik ben tweemaal langsgeweest bij de voorzitter. De eerste keer 
een tiental minuutjes, ik heb hem dan wat informatie gegeven over het onderzoek en hij 
ging akkoord om mij een paar namen door te geven. Ik moest dan opnieuw langskomen 
om de namen op te halen. De tweede keer dat ik langsging ben ik wel 40min gebleven. 
Dit was de eerste keer dat ik met een Turk sprak over mijn thesisonderwerp en het 
gesprek heeft een diepe indruk op me nagelaten. De voorzitter sprak over zijn ervaringen 
met discriminatie en over hoe belangrijk hij dat vond in zijn leven. En niet enkel in het 
zijne, maar in het leven van de hele buitenlandse gemeenschap in België. Deze 
conversatie vond ik zeer boeiend en zorgde dat ik nog veel enthousiaster werd over mijn 
thesisonderwerp en de relevantie ervan.  
 
 
Zelforganisatie 10 
Via: zelf gevonden via internet 
Gekend: telefoonnummer en e-mailadres 
Gemaild: december 2003 
Antwoord: geen 
Gebeld: december 2003 
Antwoord: toezegging  3 potentiële respondenten 
Verdere bedenkingen: De voorzitster heeft mij drie e-mailadressen bezorgd, geen 
namen, adressen of telefoonnummers. Wederom bleek internet geen succesvol medium 
voor dit doeleinde, want geen van de drie personen zegde toe. 
 
 
Zelforganisatie 11 
Via: overkoepelende organisatie 2 
Gekend: telefoonnummer en e-mailadres 
Gemaild: 4 december 
Antwoord: geen 
Gebeld: - 
Verdere bedenkingen: De voorzitter van deze organisatie had ik persoonlijk ontmoet bij 
overkoepelende organisatie 2. Hij had mij toen verzekerd te willen meewerken aan het 
onderzoek. Toen hij niet antwoordde op mijn e-mail, vond ik het daarom niet gepast hem 
ook nog te bellen en heb het opgevat als een weigering. 
 
 
Zelforganisatie 12 
Via: gevonden via iemand anders 
Gekend: telefoonnummer en e-mailadres 
Gemaild: 6 januari 2004 
Antwoord: - 
Verdere bedenkingen: Ik heb deze organisatie enkel gemaild, omdat het reeds vrij laat in 
het onderzoek was en ik reeds via een andere tussenpersoon aan veel potentiële 
respondenten was gekomen. 
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Zelforganisatie 13 
Via: gevonden via iemand anders 
Gekend: e-mailadres 
Gemaild: 6 januari 2004 
Antwoord: - 
Verdere bedenkingen: Ik heb deze organisatie enkel gemaild, omdat het reeds vrij laat in 
het onderzoek was en ik reeds via een andere tussenpersoon aan veel potentiële 
respondenten was gekomen. 
 
 
Door het teleurstellende resultaat van slechts vijf interviews (ondanks dit hele proces) 
zag ik mij genoodzaakt via een andere weg snel aan respondenten te komen. Via een 
Turkse vrouw (08/01/2004) heb ik twaalf namen en bijbehorende telefoonnummers 
gekregen. Zes van hen heb ik gecontacteerd. Via drie van deze zes ben ik dankzij de 
sneeuwbalmethode aan nog eens drie namen en telefoonnummers gekomen. Deze 
tussenpersonen waren de volgende: Saban, Aylin en Talip. Voor meer informatie over de 
respondenten en de interviews verwijs ik naar bijlage iii.   
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ii. Brief respondenten 
 
 
Beste,  
 
 
Ik ben een studente sociologie van de universiteit van Gent. Ik maak een 
eindwerk over mensen van Turkse oorsprong, meer bepaald wil ik onderzoeken 
wat de houding is van deze mensen tegenover Belgen. 
 
 
Ik mijn zoektocht naar mensen die ik kan interviewen, ben ik geholpen door 
[Turkse naam organisatie]. Via [naam voorzitter] ben ik aan uw naam en adres 
gekomen. Ik wil u dan ook vragen of u mee wilt werken aan mijn onderzoek. 
Hiervoor zou ik graag een interview met u doen van ongeveer één uur, waarin ik 
zal vragen naar uw ervaringen met Belgen. 
 
 
Alles wat tijdens dit interview gezegd zal worden, zal uiterst vertrouwelijk 
blijven en volledig anoniem verwerkt worden. 
 
 
U bent uiteraard niet verplicht hieraan mee te werken, maar uw mening zou een 
belangrijke bijdrage betekenen voor mijn onderzoek.  
Ik zal u een van de komende dagen bellen om eventueel een afspraak te maken. 
Datum, uur en plaats zijn dan overeen te komen. Als u toch al vragen heeft, mag 
u mij gerust bellen naar onderstaand nummer of mij mailen. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Veronique Vandezande 
Gsm-nummer: 0476/52.79.99  
e-mailadres: veronique_vandezande@hotmail.com 
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iii. Respondenten 
 
 
Mehmet  
Via: zelforganisatie 1 
Eerste contact: -, afspraak door organisatie zelf gemaakt 
Datum: 06/01/2004 
Plaats: in een lokaal van de organisatie 
Verloop: Dit interview is onbruikbaar gebleken omdat Mehmet geen besef leek te hebben 
van discriminatie in België en nooit contacten had met Belgen (ze was hier nog maar 
twee jaar in het kader van een huwelijk en ze sprak geen woord Nederlands  tolk 
gebruikt). Bovendien leek het vaak alsof de tolk (=voorzitster van de vereniging) te veel 
of te weinig vertaalde of zelfs zelf antwoordde. Ik vond het echter moeilijk hier iets van 
te zeggen, door alle moeite die ze al hadden gedaan voor mij. Ik had medelijden met 
Mehmet door de geïsoleerde toestand waarin ze zich bevond.  
 
 
Meryem 
Via: zelforganisatie 1 
Eerste contact: -, afspraak door organisatie zelf gemaakt 
Datum: 10/01/2004 
Plaats: bij Meryem thuis 
Verloop: Ik heb daar achteraf nog lang gezeten (+/- 1u30). Ook haar man en haar 
kinderen zijn er dan bij komen zitten en dan hebben ze nog veel dingen off tape verteld. 
Ik heb de indruk dat Meryem heel eerlijk tegen mij is geweest. Ook omdat ze een aantal 
dingen aan mij wou vertellen, maar ze dit niet on tape wilde doen. Ze wilde zeker niet 
dat bepaalde Turkse personen te weten zouden komen wat ze tegen mij heeft gezegd. 
Een paar keer tijdens het interview heeft ze op het punt van huilen gestaan wanneer 
bepaalde onderwerpen aan bod kwamen. Dit gebeurde vooral bij het stuk over haar 
dochter met koorts in Turkije.  
 
 
Ali 
Via: zelforganisatie 5 
Eerste contact: per brief, daarna telefonisch 
Datum: 16/12/2004 
Plaats: in een café op verzoek van de respondent 
Verloop: Ik vond Ali een vlot en aangenaam persoon. Zeer vlot interview, hij was iemand 
die graag en veel praatte. Ik heb hem soms zelfs misschien wat té veel laten praten en 
uitweiden. Ik twijfelde soms over de relevantie van gezegde dingen, maar hij praatte 
soms zeer snel en vaak liet ik hem dan doen. Ik vond dit veiliger dan hem te 
onderbreken wanneer ik twijfelde. Achteraf was hij wat onzeker over wat hij allemaal had 
gezegd, maar ik verzekerde hem dat ik veel aan het gesprek had gehad. 
 
 
Ridvan 
Via: zelforganisatie 9 
Eerste contact: per brief, daarna telefonisch 
Datum: 16/12/2004 
Plaats: bij Ridvan thuis 
Verloop: Heel positieve indruk achteraf. Het was mijn eerste interview, dus ik was wel 
een beetje zenuwachtig, maar de zenuwen verdwenen zeer vlug naarmate het gesprek 
vorderde. Ridvan was bovendien een vlotte verteller, wat het voor mij ook wat 
gemakkelijker maakte. Geen noemenswaardige voorvallen.  
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Metin 
Via: zelforganisatie 9 
Eerste contact: per brief, daarna telefonisch 
Datum: 19/12/2004 
Plaats: bij Metin thuis 
Verloop: Ik heb een positieve indruk van het interview. Off tape heeft hij nog wel een 
aantal relevante dingen gezegd. Ik had de indruk dat hijzelf ook al wel wat had 
nagedacht over discriminatie en de soms moeilijke relaties tussen Belgen en Turken en 
oplossingen hiervoor. 
 
 
Saban 
Via: Turkse vrouw 
Eerste contact: telefonisch 
Datum: 13/01/2004 
Plaats: in een café op verzoek van de respondent 
Verloop: Saban was 15min te laat. Interview verliep in een gespannen sfeer, ik denk dat 
we ons beiden niet erg op ons gemak voelden. Ik vond dat hij zich een beetje vijandig 
gedroeg tegenover mij tijdens het interview, maar weet niet goed waarom, misschien 
gezien het onderwerp. Hij vond de vragen te ruim en ik had de indruk dat hij niet veel 
over zijn eigen ervaringen kwijt wilde, hij nam het interview als te ‘formeel’ op. Achteraf 
gezien denk ik dat de slechte sfeer er misschien is gekomen omdat hij te laat was en we 
hierdoor snel aan het interview wilden beginnen, ik had beter meer tijd gespendeerd aan 
de introductiefase. Na het interview leken we uit onze rol van geïnterviewde en 
interviewer te vallen en dit gaf mij een ongemakkelijk gevoel. We hebben dan wat 
nagepraat over onze studies en zijn vrij vlug doorgegaan. 
 
 
Ceylan 
Via: Saban 
Eerste contact: telefonisch 
Datum: 13/01/2004 
Plaats: in een café door omstandigheden 
Verloop: Dit interview heb ik meteen na dat van Saban gedaan. Saban werd door Ceylan 
gebeld net nadat ik hem had geïnterviewd. Saban wist dat ik nog respondenten zocht en 
had zonder dat ik het wist met Ceylan afgesproken dat ik direct naar hem zou gaan. Dit 
heb ik dan maar gedaan. De setting was niet ideaal, want Ceylan runt een internetcafé 
en hij zat daar op het moment van het interview. Het was er wel rustig, maar af en toe 
werden we gestoord door een klant die kwam afrekenen. Buiten dit en het feit dat Ceylan 
de vragen te ruim vond (maar hij antwoordde toch steeds na wat langer denken) heb ik 
toch een positieve indruk van het interview. Hij kwam zeer eerlijk over en had duidelijk 
een mening over het onderwerp. 
 
 
Yusuf 
Via: Turkse vrouw 
Eerste contact: telefonisch 
Datum: 05/02/2004 
Plaats: bij Yusuf thuis 
Verloop: Er was een ongemakkelijke sfeer: de respondent voelde zich niet op zijn gemak, 
alsof hij een examen moest afleggen. Het is dan ook een heel kort interview geworden. 
Zijn vrouw was aanwezig tijdens het interview, maar sprak geen Nederlands. Haar 
aanwezigheid heeft het interview bijgevolg waarschijnlijk niet sterk beïnvloed. Off the 
record heeft Yusuf nog een aantal relevante dingen gezegd. 
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Aylin 
Via: Turkse vrouw 
Eerste contact: telefonisch 
Datum: 16/02/2004 
Plaats: in een café op verzoek van de respondent 
Verloop: Ik heb een positieve indruk van het interview. Ik heb de indruk dat Aylin zeer 
eerlijk was en duidelijk een eigen mening had over het onderwerp. Achteraf hebben we 
nog een twintigtal minuten gepraat, zij heeft mij ook nog een naam van een vriendin van 
haar opgegeven (niet gecontacteerd wegens ongeluk). Off tape zijn er nog een aantal 
relevante dingen gezegd. 
 
 
Fatma 
Via: Aylin 
Eerste contact: telefonisch 
Datum: 06/02/2004 
Plaats: in een café door omstandigheden 
Verloop: Ik was zelf een beetje uit mijn lood geslagen in het begin (nog voor interview) 
door de vreemde situatie. Ik had een afspraak met Aylin. Ik zat +/- 5 min te wachten in 
het café en ineens komt de cafébaas met zijn gsm naar me toe: Aylin aan de lijn voor 
mij. Zij was verhinderd en kon niet, maar er was daar een meisje (een vriendin die in het 
café werkte) die ik wel in haar plaats zou kunnen interviewen. Fatma zelf was ook 
verrast, want ook zij wist van niets. Daardoor verliep het gesprek misschien iets te 
vluchtig, bovendien was er storende, luide muziek in het café. Achteraf heb ik nog 
eventjes met haar gepraat over onze studies. (Achteraf nogmaals met Aylin afgesproken 
en interview op 16/02) 
 
 
 
Rabia 
Via: Turkse vrouw 
Eerste contact: telefonisch 
Datum: 12/02/2004 
Plaats: bij Rabia thuis 
Verloop: Na het interview ben ik nog ongeveer drie kwartier daar gebleven. Dan heeft ze 
me koffie en taart aangeboden en ik heb daar ja op gezegd omdat ik het gevoel had dat 
ze dat wel graag had. Dan heeft ze nog veel over de verbouwing van haar huis gepraat 
en over haar kleine kinderen. Die lagen tijdens het interview boven te slapen en zijn 
achteraf naar beneden gekomen, omdat ze wakker geworden waren. Ze heeft toen ook 
nog relevante zaken voor het onderzoek gezegd. Ze zei dat ze veel liever in België dan in 
Turkije was, maar toch heeft ze ook iets gezegd over dat ze ook in België niet echt als 
welgekome gasten aanvaard werden. Ook hier zeggen ze: “daar heb je die Turken”. Dus 
het zou kunnen dat ze toch een beetje gesloten is geweest tijdens het interview (daar 
kwam dat element absoluut niet naar voor tijdens haar persoonlijke ervaringen). Ik 
vermoed dat ze niets wilde zeggen dat ‘verkeerd’ zou overkomen on tape. Door deze 
uitspraak merkte ik dat ze toch niet vindt dat Turken volledig worden aanvaard/ 
opgenomen in de samenleving.  
 
 
Talip 
Via: Turkse vrouw 
Eerste contact: telefonisch 
Datum: 05/02/2004 
Plaats: bij Talip thuis 
Verloop: Goede indruk van het interview, alles verliep zeer vlot, zonder 
noemenswaardige voorvallen. De onderbreking in het interview is zijn vrouw die thee en 
koekjes komt brengen. Ik vond het een sympathieke jongen. Hij vroeg nog waar ik 
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vandaan kwam en of ik veel Turken gekend had vroeger. Hij insinueerde dat ik, omdat ik 
in een kleine gemeente woonde met weinig/geen Turken, vroeger ook racistisch was. Ik 
was hierdoor beledigd, maar heb dit niet proberen te laten merken. Ik heb dit ontkend, 
maar ben er niet verder op in gegaan. 
 
 
Huseyin 
Via: Talip 
Eerste contact: telefonisch 
Datum: 06/02/2004 
Plaats: bij de broer van Huseyin thuis 
Verloop: Positieve indruk van het interview, ik denk dat hij heel openhartig en eerlijk is 
geweest, erna nog 5min gepraat over het huis van zijn broer. 
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iv. Achtergrondkenmerken van de respondenten  
 
 
Mehmet  
Geslacht: Vrouw 
Leeftijd: 22 
Studies: - 
Werk: werkloos 
 
 
Meryem 
Geslacht: Vrouw 
Leeftijd: 31 
Studies: middelbaar 
Werk: werkloos 
 
 
Ali 
Geslacht: man 
Leeftijd: 23 
Studies: middelbaar, elektromechanica 
Werk: bouwvakker 
 
 
Ridvan 
Geslacht: man 
Leeftijd: 25 
Studies: tot vierde middelbaar 
Werk: textielarbeider 
 
 
Metin 
Geslacht: man 
Leeftijd: 25 
Studies: middelbaar 
Werk: operator bij Volvo 
 
 
Saban 
Geslacht: man 
Leeftijd: 24 
Studies: deeltijds maatschappelijk assistent 
Werk: student + deeltijds maatschappelijk werker 
 
 
Ceylan 
Geslacht: man 
Leeftijd: 22 
Studies: rechten 
Werk: student + baat een internetcafé uit 
 
 
Yusuf 
Geslacht: man 
Leeftijd: 27 
Studies: middelbaar 
Werk: arbeider 

 118



 
 
Aylin 
Geslacht: vrouw 
Leeftijd: 26 
Studies: middelbaar, kantoor en verkoop 
Werk: verkoopster 
 
 
Fatma 
Geslacht: vrouw 
Leeftijd: 22 
Studies: rechten 
Werk: studente 
 
 
Rabia 
Geslacht: vrouw 
Leeftijd: 28 
Studies: tot vierde middelbaar BSO 
Werk: werkloos 
 
 
Talip 
Geslacht: man 
Leeftijd: 28 
Studies: technisch tekenaar 
Werk: zelfstandige (nachtwinkel) + taxi-chauffeur 
 
 
Huseyin 
Geslacht: man 
Leeftijd: 27 
Studies: bouw-vastgoed (landmeter) 
Werk: zelfstandige (aannemersbedrijf) 
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v. Codeerschema 
 
 
 
Ik heb de nodes toegekend aan de passages via NVivo. Eerst heb ik gecodeerd met de 
‘free nodes’. Toen ik dit voor alle interviews gedaan had en dus een hele lijst nodes had, 
heb ik met deze lijst bij de hand alle interviews nogmaals nagekeken en verder 
gecodeerd met nieuwe nodes als nodig. Vervolgens heb ik deze nodes gegroepeerd in 
trees en sommige van deze trees nog eens onderverdeeld. Sommige nodes komen 
meermaals voor, omdat ze belangrijk zijn voor verschillende trees. Deze trees stellen de 
verschillende relevante onderwerpen voor die voorkwamen in de interviews en die 
bijgevolg ook in mijn analyse aan bod moeten komen. De indeling heb ik gemaakt aan de 
hand van common sense (“welke nodes kunnen onder een gemeenschappelijke noemer 
ingedeeld worden?”) en theoretische overwegingen. Het maken van deze trees was een 
belangrijk van de analyse, omdat bepaalde onderwerpen op deze manier in een bepaalde 
categorie worden gestopt.  
 
 
RELEVANTE GROEPEN 
BvsT   Belgen en Turken worden tegenover elkaar geplaatst   
Gent   uitspraak over de Gentse specifieke situatie  
genversch   verschillen met vorige generatie 
ikvsfam   respondent plaatst zichzelf tegenover zijn familie 
ikvsrestT   respondent plaatst zich tegenover de rest van de Turken in België 
Tin B   uitspraak over Turken in België (restcategorie) 
Turkije   vergelijking met Turkije 
verschT   verschillen tussen Turken in België 
verschtsB   verschillen tussen Belgen 
vglanderevreemdel  vergelijking met andere groep(en) vreemdelingen 
 
 
B-T RELATIE 
beeldbelgen   beeld van Belgen over Turken 
BvsT    Belgen en Turken worden tegenover elkaar geplaatst 
houding   algemene houding tegenover Belgen/contacten met Belgen 
neg   negatieve ervaringen met Belgen 
oplossing   oplossing voor moeilijkheden van Turken in België 
pos    positieve ervaringen met Belgen 
waarcontact   waar vooral contact? 
 

FACTOREN BELANGRIJKE FACTOREN IN RELATIE TUSSEN BELGEN EN 
TURKEN  

 godsdienst    uitspraak over godsdienst 
integratie    wat men zegt over integratie 
media    uitspraak over media 
moeilijkheden  moeilijkheden voor Turken in Belgische samenleving 
oorzaakprobl   wat is de oorzaak van problematische relatie  
opvoeding    uitspraak over opvoeding 
overheid   uitspraak over overheid 
 
KRITISCH UITSPRAKEN DIE EEN KRITISCHE HOUDING REFLECTEREN  MBT 

RELATIE 
evolutie   evolutie van de respondent in contact met Belgen 
genversch    verschillen met vorige generatie 
ikvsfam   respondent plaatst zichzelf tegenover zijn familie 
ikvsrestT   respondent plaatst zich tegenover de rest van de Turken in 

Belgïe  

 120



omgekeerd discriminatie   discriminatie van Turken tegenover Belgen  
opvoeding    uitspraak over opvoeding  
positieve discriminatie  positieve discriminatie van Belgen tegenover Turken 
 
 

DISCRIMINATIE 
algdiscr    algemene uitspraak over discriminatie in België 
ambigu    ervaring met racist, maar toch goed contact met racist 
anders behandelen  andere behandeling van Belgen tegenover Turken  
defdiscr    eigen definitie van discriminatie 
ervdiscr    ervaring van discriminatie 
famdiscr    discriminatie die hun familie heeft meegemaakt 
gndiscr    geen ervaring van discriminatie tegenover zichzelf 
media    uitspraak over media 
omgekeerd discriminatie  discriminatie van Turken tegenover Belgen 
ontwdiscr    ontwijkt onderwerp discriminatie in gesprek 
oorzaak  oorzaak van discriminatie 
overheid    uitspraak over overheid 
positieve discriminatie   positieve discriminatie van Belgen tegenover Turken 
vrdiscr    discriminatie die hun vrienden hebben meegemaakt 
 

REACTIE   REACTIE OP DISCRIMINATIE 
 reactdiscr    reactie op discriminatie 

reactdiscrB    gaat men door discriminatie anders om met Belgen 
reactdiscrfam  reactie op discriminatie van familie 
reactdiscrvr   reactie op discriminatie van vrienden 
reactieanderebeh  reactie wanneer Belgen hen anders behandelen 

 
 
FAMILIE 
famcontact   contact van familie (ouders) met Belgen 
famdiscr   discriminatie die hun familie heeft meegemaakt 
famhouding   houding van de familie tegenover Belgen 
fampraten   praten in de familie over Belgen/discriminatie 
genversch  verschillen met vorige generatie 
ikvsfam   respondent plaatst zichzelf tegenover zijn familie 
opvoeding   uitspraak over opvoeding 
reactdiscrfam reactie op discriminatie van familie 
 
 
VRIENDEN 
reactdiscrvr  reactie op discriminatie van vrienden 
vrpraten   praten in de vriendenkring over Belgen/discriminatie 
vrienden  soort vrienden van de respondent 
vrhouding  houding van de vrienden tegenover Belgen 
vrdiscr   discriminatie die hun vrienden hebben meegemaakt  
vrcontact contact van vrienden met Belgen  
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vi. Codering met pen en papier  
 
 
 
Andere categorieën 
Turken – andere vreemdelingen: Ali, Aylin, Ceylan, Meryem 
Turken in België – Turken in Turkije: Talip, Meryem, Ali, Rabia, Aylin, Saban 
 
 
Beeld van Belgen over Turken 
Ali: wij als laagste beschouwd; dubbel bewijzen; Mercedes; drugs; illegaal; eerst slecht 
denken; wel respect over cultuur; vriendin thuis  spanning; integratie 
Aylin: integratie 
Ceylan: “er zijn ook goede allochtonen vd tweede generatie”; (slaan) 
Huseyin: geschrokken bij 1ste contact; clichébeeld na aantal berovingen door migrant; 
mensen staan gesloten; integratie 
Meryem: Turkse vrouw is niet vrij 
Rabia: “die Turken” 
Ridvan: “opvliegende Turk” 
Talip: criminelen; racist als geen contact; jurkendragers 
 

~Houding:  3/4 van hen met negatieve beelden denkt dat er stereotypen zijn  
(zie verder) over Turken 
 1/1 van hen met positieve beelden denkt dat er stereotypen zijn 

over Turken 
 1/2 van hen met neutrale beelden denkt dat er stereotypen zijn 

over Turken 
 3/5 van hen met gedifferentieerd beeld denkt dat er stereotypen 

zijn over Turken 
 
 

Belgen versus Turken 
Wel: Ali, Ceylan, Huseyin, Saban, Talip, Fatma, Meryem 
Niet: Metin, Rabia, Ridvan, Yusuf, Aylin 
 

Contact 
Goed: Ali, Aylin, Fatma, Huseyin, Meryem, Metin, Rabia, Ridvan (1*discriminatie!), 
Saban, Talip, Yusuf 
Redelijk: Ceylan (nu beter) 
 

Contact ouders 
Goed: Aylin, Rabia, Fatma, Talip 
Geen/beperkt: Ali, Huseyin, Ridvan, Yusuf, Meryem, Metin, Saban, Ceylan 
 
 

Door generatieverschillen 
Taal: Ceylan, Ridvan, Huseyin, Talip 
Beperkt onderwijs: Meryem, Huseyin 
Traditie en godsdienst: Saban, Ali (twijfels), Ridvan 
Geen verwijzing naar generatieverschil: Aylin, Fatma, Rabia, Metin 
 
Door houding Belgen: Huseyin, Ridvan 
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Definitie discriminatie 
Handeling: Ali (pesten), Aylin (‘ziekte’), Fatma, Huseyin, Meryem, Ridvan, Saban, Talip, 
Yusuf ( niet aanvaard/uitgesloten/geen gelijke kansen) 
Idee: Ceylan (misverstaan), Metin, Rabia (onderscheid maken) 
  
 

Ervaring discriminatie 
Totaal niet: Rabia (later toch), Metin 
Niet veel: Ali, Aylin, Fatma, Meryem, Yusuf 
Ja: Ceylan, Huseyin, Ridvan, Saban, Talip 
 
 Werk     4 (Ceylan, Huseyin, Ridvan, Talip) 
 Huren     1 (Aylin) 
 Opmerkingen   2 (Ali, Meryem) 
 Uitgaan    3 (Ridvan, Saban, Yusuf) 
 School    2 (Fatma, Rabia) 
 
 

Familie  
Ali: houding vd ouders: weet niet; discriminatie: weet niet; praten: nee 
Aylin: vader te geïntegreerd; geen discriminatie, praten: nee; vrije ouders; algemeen rol 
ouders bij anderen! 
Ceylan: andere mentaliteit, veel negatieve contacten, heftige reactie; praten: ja 
Fatma: denken positief over Belgen; Belgische vrienden; discriminatie: ja; praten: nee 
(oma wel) 
Huseyin: gesloten houding van Belgen; discriminatie: ja; praten: nee (oorzaak grens) 
Meryem: aantal negatieve ideeën; algemeen: praten belangrijke invloed 
Metin: discriminatie: nee; praten: ontkenning 
Rabia: goede contacten; discriminatie: nee; praten: nee 
Ridvan: discriminatie: weet niet; praten: nee 
Saban: aantal breuklijnen; praten: nee 
Talip: modern; praten en discriminatie: ontkennen 
Yusuf: discriminatie: ja?; praten: nee 
 
 Praten nee  Ali, Aylin, Fatma, Huseyin, Rabia, Ridvan, Saban, Yusuf 
 Praten ja   negatief: Ceylan, Meryem (algemeen!) 
   Ontkennen: Talip, Metin 
 
 

Houding 
Negatieve beelden: Ali, Huseyin, Saban, Talip 
Positieve beelden: Meryem 
Grens, maar neutraal: Fatma, Ceylan 
Geen grens: Aylin, Metin, Rabia, Ridvan, Yusuf 
 
 

Indicaties van differentiatie tussen Belgen 
Ali, Aylin, Huseyin, Metin, Rabia, Ridvan, Talip, Yusuf, Ceylan 
Niets gezegd: Fatma, Meryem, Saban 
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Invloed discriminatie 
Ali: psychologische beïnvloeding; eerst negeren maar gaat niet meer na tijd; eer en 
respect 
Aylin: niet, ziekte in hoofd 
Ceylan: verdedigen, uitleggen, iedereen gelijk 
Fatma: verdedigen 
Huseyin: spot mee drijven 
Meryem: boos worden, gevochten, laten zien dat samenleven kan, zag er geen normale 
uit 
Rabia: wel pijn 
Ridvan: negeren anders ruzie 
Saban: aanvaarden, toch aantrekken maar leert ermee leven 
Talip: even aantrekken, niet vergeten, slecht tegen persoon doen, niet aanvaarden 
Yusuf: niet meer aantrekken, oorzaak zoeken 
 
 Evolutie: Fatma, Ridvan, Saban, Yusuf 
 
 

Invloed ouders 
Breuklijn met Belgen overgenomen van ouders: Ali, Saban, Talip 
Conflict met ouders: Ridvan 
Aanmoediging conatct Belgen: Fatma, Metin 
 

Verschillen in tweede generatie 
Scholing: Huseyin, Ceylan 
Traditie: Aylin 
Leeftijd: Ali, Ceylan, Metin, Ridvan, Saban 
Streek van herkomst: Meryem, Ali, Aylin 
 

Vrienden 
Ali: contact via verenigingen; vroeger anders; praten: ja, als probleem; zelfde houding 
als hij 
Aylin: denken zelfde (‘ruimer’); praten: ja, als iets meegemaakt/op nieuws 
Ceylan: vooral ongeschoolden, niet veel contact; praten: nee 
Fatma: goede contacten; praten: niet uitgebreid 
Huseyin: niet veel contact (rol verenigingen); praten: ja, op den duur aanvaarden 
Meryem: sommigen tegen Belgen, meer racisme in Turken; praten: ja 
Metin: praten: ja, hoe gekomen…?; ook Turken die niet houden van Belgen 
Rabia: discriminatie/praten: nee 
Ridvan: verschillende leeftijden, ouderen idem Ridvan; praten: ja 
Saban: praten: niet over Blegen, wel over discriminatie, luisterend oor 
Talip: verschillend; praten: ja, als iets meegemaakt 
Yusuf: denken zelfde; praten: ja, als iets meegemaakt  
 

Praten  Ja (als iets meegemaakt): Ali, Aylin, Fatma (niet uitgebreid), 
Huseyin, Meryem (tegen Belgen), Metin, Ridvan, Saban, Talip, Yusuf 

 Nee: Ceylan, Rabia 
 
Denken Zelfde: Ali, Aylin, Yusuf 
 Niet zelfde: Ceylan, Huseyin, Meryem, Ridvan, Talip 
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?: Fatma, Rabia, Saban, Metin 
 

Overige factoren 
Media: Ali, Talip 
Overheid: Aylin (hoofddoek: begrip), Huseyin, Metin 
 
 
Kritisch 
Jongeren: Ali, Ceylan, Metin, Ridvan, Saban 
Aylin: opvoeding, godsdienst (hoofddoek), uitsluiten 
Meryem: uitsluiten, positieve discriminatie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


